
 

 

   

 

”СОФИЯ, ПЛЕВЕН, СЛИВЕН –  
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИТЕ” 

 

 

 

 

ААННААЛЛИИТТИИЧЧЕЕНН  ДДООККЛЛААДД    
ААннааллиизз  ннаа  нняяккооии  ееввррооппееййссккии  

ппррааккттииккии  ззаа  ввззааииммооддееййссттввииее  ммеежжддуу  
ссттррууккттууррииттее  ннаа  ггрраажжддааннссккооттоо  ооббщщеессттввоо  
ии  ооррггааннииттее  ннаа  ммеессттннооттоо  ссааммооууппррааввллееннииее  

ии  ммеессттннааттаа  ааддммииннииссттрраацциияя  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София, декември 2008 г. 

 



 

Докладът е изготвен под ръководството  на екипа Европейския институт и е в 
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подприоритет 1.2. Прозрачна и почтена държавна администрация на ОП 
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I. Използвани съкращения 
EК Европейска комисия 

EС Европейски съюз 

ЗРР Закон за регионалното развитие 

МДААР Министерство на държавната администрация и 
административната реформа 

ГАС Главен административен служител 

ПР Обществени комуникации 

МСП Младежки съвет на Париж 

РМС Районен младежки съвет 

КС Квартален съвет 

ТЕЦ Топло електрическата централа 
 



 

II. ВЪВЕДЕНИЕ 

1. Цели на проекта  
Проектът ”СОФИЯ, ПЛЕВЕН, СЛИВЕН – ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ В 

ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИТЕ” е финансиран от ОП „Административен 
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд. Проектът е в изпълнение на приоритетна ос I. Добро управление, 
подприоритет 1.2. Прозрачна и почтена държавна администрация на ОП 
„Административен капацитет”, бюджетна линия BG051PO002/08/1.2-02. 

Обща цел на проекта е подобряване на взаимодействието на органите 
на местната власт и местната администрация в София, Плевен и Сливен със 
структурите на гражданското общество за създаване на добро, почтено и 
прозрачно управление в полза на гражданите. 

Специфични цели: 

1. Прилагане на добри европейки практики за взаимодействие 
между структурите на гражданското общество в София, Плевен и Сливен и 
органите на местната власт и местната администрация в трите общини за 
осигуряване на добро, почтено и прозрачно управление в полза на гражданите; 

2. Повишаване капацитета на структурите на гражданското общество 
в Столична община, общини Плевен и Сливен за взаимодействие с местната 
власт и местната администрация; 

3. Повишаване капацитета за взаимодействие на структурите на 
гражданското общество със местната администрация в Столична община, 
общини Плевен и Сливен; 

4. Създаване на модел за взаимодействие: граждани-органи на 
местното самоуправление-местна администрация.  

Определените обща и специфични цели на проекта допринасят и за 
постигане на следните цели: 

 утвърждаване на партньорството между структурите на 
гражданското общество и администрацията за засилване на 
гражданския контрол и мониторинг, за превенция на корупцията и 
повишаване на отчетността в администрацията; 

 повишаване на отчетността на администрацията пред 
гражданите и бизнеса; 

 подобряване на организацията и работните процеси вътре в 
рамките на администрацията, когато това води до повече 
прозрачност и публичност; 

 повишаване на общественото доверие в българските 
институции. 

Целите на проекта отговарят на третия приоритет на Националната 
стратегическа референтна рамка: Насърчаване на предприемачеството, 



 

благоприятната бизнес среда и доброто управление, който се фокусира и върху 
развиването на ефикасна, модерна и прозрачна държавна администрация. Проектът 
допринася за укрепване на партньорството между управлението на всички 
нива и гражданското общество чрез ефективни механизми за участие на 
структурите на гражданското общество при създаване и прилагане на 
политиките.  

Целите на проекта допринасят за постигане на третата и четвъртата от 
конкретните цели на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и 
противодействие на корупцията за периода 2006-2008 г. за създаване на 
прозрачност и отчетност в дейността и взимането на управленски решения от 
политически лица и администрацията, както и за регламентиране на ясни и 
ефективни правила за взаимодействие на гражданите и служителите в 
администрацията. 

2. Целеви групи 
Целевите групи на проекта са: 

 структури на гражданското общество в Столична община, 
община Плевен и община Сливен, имащи отношение към доброто 
управление, устойчивото развитие, равните възможности за всички;  

 общински администрации в трите общини; 

 

Естествена непряка целева група на проекта поради своята собствено 
важна роля са органите на местно самоуправление (общинските съвети) в 
Столична община, община Плевен и община Сливен. Макар и недефинирани 
като пряка целева група на ОПАК това са органите, които взимат 
политическите и оперативните решения в общините, и в най-голяма степен 
имат възможност да материализират в полза на гражданите ефекта от доброто 
взаимодействие между гражданските организации и местната администрация 
и да покажат политическа воля за добро, прозрачно и почтено управление. 

3. Основни дейности 
Проектът предвижда изпълнението на следните основни дейности: 

 Дейност 1: Анализ на европейски практики за 
взаимодействие между структурите на гражданското общество и 
органите на местното самоуправление и местната администрация; 

 Дейност 2: Анализ на капацитета на органите на местната 
администрация за работа с гражданския сектор при планиране и 
изпълнение на политики и на инициативи, финансирани с 
публични средства; 

 Дейност 3: Анализ за ролята и практиките за работа на 
общинските съвети с гражданския сектор 



 

 Дейност 4: Анализ на капацитета на гражданския сектор за 
работа с местните власти при формирането на местната политика и 
процеса на взимане на решени; 

 Дейност 5: Организиране на публични обсъждания на 
разработените анализи и предложените решения 

 Дейност 6: Разработване на модел за организация на 
дейностите, свързани с взаимодействието на местната 
администрация и местната власт с гражданския сектор; 

 Дейност 7: Семинари за прилагане на разработения модел; 

 Дейност 8: Изработване на Наръчник за ефективно 
взаимодействие ефективно взаимодействие между гражданския 
сектор и местната администрация и местната власт с; 

Дейност 9: Дейности за информация и публичност  

Същността на Дейност 1 е анализ и представяне на съществуващи в други 
държави-членки на ЕС на добри практики за взаимодействие между 
структурите на гражданското общество и местната власт при планиране и 
изпълнение на политики и на инициативи, финансирани с публични средства, 
както и осигуряване на изчерпателна и адекватна информация за тези добри 
европейски практики в конкретна област. 

На базата на направения анализ ще бъде дефинирана рамката на модел 
за организация на дейностите, свързани с взаимодействието на гражданския 
сектор и местната власт. Разработеният модел трябва да осигури ефективна 
организация и ясни механизми за сътрудничество между гражданския сектор и 
местната власт при планиране и изпълнение на политики и на инициативи, 
финансирани с публични средства. В резултат от прилагането на този модел 
ще бъде повишена прозрачността както при взимане на управленски решения, 
така и по отношение функционирането на местната администрация. Моделът 
ще включва въвеждане на добри европейски практики в работата на 
администрацията и мерки за превенция на корупцията при работа с 
публичните фондове. 

За осъществяването на анализа  е направен преглед на съществуващата 
административна уредба в избраните страни и общини, ще бъде направен 
преглед на някои стратегически документи и ще бъдат изследвани конкретни 
практики на взаимодействие между структурите на гражданското общество и 
органите на местното самоуправление и местната администрация. Ще бъдат 
идентифицирани основните политики и сфери, в които съществуват 
регламентирани формални механизми за сътрудничество между местната 
власт и гражданския сектор и ще бъдат представени конкретни случаи на 
взаимодействие, свързани с местното икономическо и социално развитие и с 
отделни местни политики.  

Представените избрани европейски практики са подбрани на база на 
следните критерии: 



 

 ефективност на механизмите за сътрудничество между местната 
власт и гражданския сектор (вкл. регламент, отчетност, публичност, участие и 
др.); 

 удовлетвореност на участниците; 

 резултатност от гледна точка стимулиране на местното развитие; 

 влияние върху обществените процеси. 

 Идентифицираните добри практики ще бъдат стандартно описани, така 
че да дават възможност за преценка за възможностите за мултиплициране. 

След съгласуване с екипа за управление на проекта беше определено 
прегледът на добри практики да обхване следните държави-членки на ЕС – 
Чехия, Великобритания, Румъния, Испания и Франция.  

В приложение са представени използваните източници на информация. 

 



 

III. Методология 

1. Цели на изследванията  
Целите на изследванията са: 

 натрупване на достатъчно и адекватна информация за 
оценка на капацитета на участниците в процеса на сътрудничество 
на местно ниво при планиране и изпълнение на политики и на 
инициативи, финансирани с публични средства – структурите на 
гражданското общество, местната администрация и органите на 
местното самоуправление в трите общини; 

 идентифициране на добри практики за взаимодействие 
между структурите на гражданското общество и местната власт при 
планиране и изпълнение на политики и на инициативи, 
финансирани с публични средства в трите общини и в поне три 
общини от държави-членки на Европейския съюз ; 

 формулиране на оценка на капацитета на участниците в 
процеса на сътрудничество на местно ниво при планиране и 
изпълнение на политики и на инициативи, финансирани с 
публични средства.  

Въз основа на направените изследвания и анализи ще бъде дефинирана 
рамката на модел за организация на дейностите, свързани с 
взаимодействието на гражданския сектор и местната власт. Разработеният 
модел трябва да осигури ефективна организация и ясни механизми за 
сътрудничество между гражданския сектор и местната власт при планиране и 
изпълнение на политики и на инициативи, финансирани с публични средства. 
В резултат от прилагането на този модел ще бъде повишена прозрачността 
както при взимане на управленски решения, така и по отношение 
функционирането на местната администрация. Моделът ще включва 
въвеждане на добри европейски практики в работата на администрацията и 
мерки за превенция на корупцията при работа с публичните фондове. 



 

2. Предмет и обхват на изследванията 
Предметът на изследванията се състои в установяване на начините и 

формите за сътрудничество на местно ниво при планиране и изпълнение на 
политики и на инициативи, финансирани с публични средства между 
структурите на гражданското общество, местната администрация и органите 
на местното самоуправление в Столична община, община Плевен и община 
Сливен, както и капацитетът на всеки от участниците в процеса на 
взаимодействие. Изследването на практиките в тази област на общини в 
Испания, Италия, Франция, Великобритания, Гърция, Румъния и Чехия е 
основа за анализ и описване на добри практики поне в три европейки общини. 
Изследването ще послужи за послужи за сравнителния анализ с българските 
практики и извеждане на модел за организация на дейностите, свързани с 
взаимодействието на гражданския сектор и местната власт, основан и на 
добрите европейски практики. 

Предметът на изследванията се ограничава до прилагането 
принципите и подходите само в сферата на взаимодействие между местните 
власти и структурите на гражданското общество (не се изследва например 
отчетността в цялостната концепция за доброто управление).  

Сътрудничеството на местно ниво при планиране и изпълнение на 
политики и на инициативи, финансирани с публични средства, се реализира 
чрез съществуващите механизми за осигуряване на участие на 
заинтересованите страни, отчитане на техните мнения; прозрачност, отчетност 
и превенция на корупцията, в това число механизмите за прилагане на 
хоризонталните принципи за добро управление – гарантиране на устойчивото 
развитие, осигуряване на равенството между половете и недопускане на 
дискриминационно отношение. 

Публични средства за изпълнение на местни политики и на инициативи 
са средствата по общинските бюджети, средства за постигане целите на 
Общинските планове за развитие, разработени в рамките на политиката за 
сближаване (финансирана от структурните и Кохезионния фонд), както и 
други публични средства, предназначени за осигуряване на местно 
икономическо и социално развитие. 

Ключовите елементи на процеса на взаимодействие между гражданските 
организации и местната власт са: 

 Участие 

Участието се разглежда като прилагане на подходи за включване на 
заинтересованите страни и на обществеността като цяло при разработването и 
изпълнението на политиките, което предполага провеждане на възможно най-
широки консултации във връзка с планирането и изпълнението на политики и 
на инициативи, финансирани с публични средства. Начините и методите за 
разпространение на информация, подходите за събирането на обратна връзка 
в процеса на консултиране и реакция от страна на взимащите решения на 
предложенията на заинтересованите страни са съществени за реализиране на 
този компонент.  



 

 Прозрачност и отчетност 

Процесите в администрацията, както и процесите на взимане на решения 
трябва да бъдат видими за света извън администрацията. Сътрудничеството и 
взаимодействието между местните власти и гражданския сектор, аналогично, 
следва бъде прозрачно, както за участниците, които са директно включени, 
така и за широката публика. 

Предварително трябва да бъде ясно: 

• какъв въпрос ще бъде разглеждан; 

• какви механизми за консултация ще бъдат 
използвани; 

• кой ще бъде включен в консултациите и защо; 

• какво ще бъде влиянието на решенията при 
формулирането на политиката. 

Отчетността е понятие, което най-често се използва като синоним на 
понятия като способност да даваш отговори, да поемаш отговорност, вина и 
задължения. С други думи се свързва с очакването да даваш отчет за 
действията си. В контекста на доброто управление отчетността е в центъра 
на дискусиите не само по отношение на публичните власти, но и на бизнеса 
и структурите на гражданското общество.  

Най-простата дефиниция за отчетност е „Налична е отчетност на А към 
В, когато А е задължен да информира В за своите действия (минали и 
бъдещи) и решения, да ги мотивира, и търпи санкции в случай на лошо 
управление.” 

Отчетността се състои във възможността на гражданите да получават 
информация от страна на администрацията за взиманите решения и/или 
предприеманите действия. Отчетността има различни форми – например 
предоставяне на информация за бюджета и/или изброяване на предприети 
действия или постигнати резултати. Важен компонент в случая е форматът на 
предоставяната информация. Той трябва да позволява съпоставимост и 
измеримост на резултатите и вложените ресурси. Друга форма на отчетност е 
обясняване и мотивиране на взетите решения или предприетите действия. 
Процесът включва не само информиране, но и мотивиране на взетите решения 
и/или предприетите действия. Мотивирането на решенията и действията на 
администрацията, включват в себе си и разпространението на информация, но 
обхващат и диалога между администрацията и структурите гражданското 
общество. Обяснението на причините за предприетите действия и неговото 
осъществяване чрез публичния диалог и дебат допринасят за увеличаване на 
отговорността на управлението, както и за упражняване правото на глас на 
гражданите, в съгласие с принципите на демократичното управление. 

 

Прозрачността и отчетността са основни принципи, които трябва да 
ръководят и структурите гражданското общество, тогава, когато се стремят да 



 

участват в разработването на политики и да подпомагат процеса на взимане на 
решения, затова те ясно следва да определят и да представят: 

• чии интереси представляват организациите и 

• какъв е обхвата на тази представителност. 

Не по-маловажен за прозрачността и отчетността е и въпросът за 
финансирането на структурите на гражданското общество, който често се 
оказва свързан с горните въпроси. 

 

 Ефективност  
Ефективност е приносът на резултатите към постигането на целите.  

За да бъде ефективно сътрудничеството между местната власт и 
структурите гражданското общество, взаимодействието между тях трябва да 
има системен характер, а консултациите и диалога по определен въпрос трябва 
да започнат на възможно най-ранен етап. Заинтересованите страни следва да 
бъдат включени в разработването на политики на етап, в който те все още 
могат да окажат влияние на формулирането на основните цели, методи на 
изпълнение, индикатори за изпълнение и, където е подходящо, на 
първоначалните резултати от разработваната политика.  

Ключово изискване за ефективността на процеса е и спазването на 
принципа на пропорционалността. Механизмите за взаимодействие и обхвата 
на сътрудничеството трябва да бъдат гъвкави и пропорционални на 
характеристиките на предмета и спецификата на обсъжданите въпроси. 

 Последователност, съгласуваност и приемственост  

Следва да бъдат осигурени последователност, съгласуваност и 
приемственост на взаимодействието и сътрудничество между участниците в 
процеса. Отново системността на взаимодействието, съгласуваността в 
поведението на различните участници в процеса и приемствеността могат да 
бъдат гарантирани с организацията на взаимодействието. 

Участниците в процеса следва да бъдат окуражавани да създават свои 
собствени механизми за наблюдение на процеса, така че да могат да установят 
изводите от неговото провеждане, а също така и да оценят ефективността на 
своето участие в процеса. 

 

Обхватът на изследванията е определен въз основа на специфичните 
характеристики и ролята на участниците в този процес: 

 Структури на гражданското общество в трите общини; 

 Общинските администрации в трите общини; 

 Общинските съвети в трите общини; 

 Структурите на ГО, местните администрации и местните 
власти в поне 3 общини от ЕС. 



 

В изследването ще бъдат включени 50 граждански организации от 
Столична община, 20 граждански организации от община Плевен и 20 
граждански организации от община Сливен, както и общинските 
администрации и общинските съвети в трите общини. Изследването на 
практиките на общини в Испания, Италия, Франция, Великобритания, Гърция, 
Румъния и Чехия е основа за анализ и описване на добри практики поне в три 
европейки общини.  

3. Основни обекти на изследванията 

3.1. Обща рамка на изследванията  

Планираният за прилагане подход предвижда извършване на изследване 
на процеса на сътрудничество на местно ниво при планиране и изпълнение на 
политики и на инициативи, финансирани с публични средства за определяне 
на капацитета на участниците в него чрез установяване на следните 
основни елементи: 

 Мисия на всеки от участниците в процеса на 
сътрудничество; 

 Цели на всеки от участниците в процеса на сътрудничество; 

 Организация (структурирането и йерархичните връзки на 
партньорството или на институцията/организацията) на всеки от 
участниците в процеса на сътрудничество; 

 Функционални връзки: йерархични [вертикални и 
хоризонтални] и координационни; релевантност на функциите 
спрямо ключовите характеристики на сътрудничеството при 
планиране и изпълнение на политики и на инициативи, 
финансирани с публични средства; ефективност и ефикасност на 
комуникациите; 

 Човешки ресурси на всеки от участниците в процеса на 
сътрудничество; 

 Информационно осигуряване на процеса на 
сътрудничество. 

Изходна база за извършване на изследванията е подготвяния анализ на 
нормативната уредба и анализа на стратегическите документи, определящи 
механизмите за сътрудничество между местната власт и гражданския сектор 
при планиране и изпълнение на политики и на инициативи, финансирани с 
публични средства, както и организационните аспекти на процеса на 
сътрудничество. По отношение на изследването на европейските практики ще 
се използва наличната в интернет информация.  



 

3.2. Сфери на взаимодействие сътрудничество 

При осъществяване на изследванията ще бъдат идентифицирани 
сферите, в които е нормативно регламентирано взаимодействие между 
гражданския сектор и местните власти. 

По отношение на гражданските организации ще бъде направена преглед 
на сферите, в които те осъществяват своята дейност. От методологическа 
гледна точка (специално за Столична община) ще приемаме, че местни 
организации са само тези, които имат в целите ясно посочено, че дейностите им 
са насочени към съответната община и реално имат практики за работа в 
общината. 

Според предварителната оценка на областите на дейност, организациите 
са класифицирани като: 

 Социални; 

 Екологични; 

 Образователни; 

 Културни; 

При изпълнението на тази задача е използвана общата концептуална 
рамка за провеждане на документален анализ за идентифициране и описание 
на добри практики. Направен е сравняване с получената информация от 
прегледа на националните механизми за взаимодействие на гражданския 
сектор и местната власт и местната администрация, и са направени препоръки 
за по-ефективно взаимодействие и консултиране. Изследването е извършено 
въз основа на документи, регламентиращи механизмите за консултации и 
взаимодействие. и преглед на резултатите от дейността на такива механизми. 
Допълнителна информация за изследваните добри практики е получената 
обратна връзка от учебните посещения.  

Основните изследвани процеси в избраните държави-членки на 
Европейския съюз са: 

 Разработване и изпълнение на политики на местно ниво и 
участие на гражданите в процеса; 

 Механизми за консултации; 
 Включване на гражданите в процеса на взимане на репения 
 Информационно осигуряване. 

В направеният преглед са включени следните типове структури, които по 
предварителна оценка имат ключова роля за разработване и изпълнение на 
политики за развитие: 

 Изпълнителна власт на местно ниво– кмет; 
 Местна администрация; 
 Местен парламент-общински съвет; 



 

 Административни структури, отговорни за консултациите и 
взаимодействието с гражданския сектор  

При структуриране на прегледа екипът се е стремил, там където 
наличните документи позволяват, да следват структура на анализа, даваща 
възможност за сравняване на констатираните факти и добри практики. 

 



 

IV. Преглед на добри практики за взаимодействие между 
структурите на гражданското общество и органите на местното 
самоуправление и местната администрации в държави членки НА 
ЕС 

 

1. ЧЕШКА РЕПУБЛИКА 
Чешката република е парламентарна република. Парламентът е разделен 

на Палата на депутатите (200 души) и Сенат (81 души). Депутатите се избират 
за 4 години, а сенаторите за 6, при което на всеки 2 години 1/3 от тях се 
преизбират. Право на избор имат гражданите на Чешката република, които са 
навършили 18 години, а да бъдат избирани имат право чехите над 21 (за 
парламента) и над 40 години (за сената). Главно длъжностно лице в Чехия е 
президентът. Той бива избиран от парламента за срок от 5 години. 
Президентът утвърждава състава на правителството, предложен от Палатата на 
депутатите. 

1.1. Общо описание на административно-териториалното устройство, 
и месното самоуправление  

Държавното управление в Чехия се основава върху тристепенната 
система, съставена от централни власти, регионални и местни органи на 
властта:  

1. 14 региона - функционират от 1.01.2001 г. като второ ниво на 
самоуправление; 

2. 77 окръга, изпълняващи функции на държавната 
администрация. С реформите от 2005 година окръжното ниво е премахнато и 
понастоящем в страната има само два вида поднационални единици - региони 
и общини; 

3.  6249 общини.  

Регионите в Чехия се управляват независимо от регионални (или 
областни) съвети. Те са публични органи, които могат да притежават 
собственост и функционират според собствения си бюджет. Държавата може да 
се намесва в дейността им само в случаи на нарушаване на законите на 
страната. 

 

Регион Площ (km2) Население (брой жители) 

Столица Прага 496 1193 270 

Регион Средна Бохемия 11014 1108 465 

Регион Южна Бохемия 10 056 626 634 

Пилзенски регион 7 561 552 553 

Регион Карлови Вари 3 314 308 831 



 

Усти 5 335 826 852 

Либерец 3163 429 080 

Регион Храдец Кралове 4 758 552 481 

Регион Пардубице 4 518 509 353 

Регион Височина 6 925 522 267 

Южна Моравия 7 062 1138 174 

Оломоуц 5139 642 961 

Моравско-силезки регион 5 554 1 238 911 

Регион Злин 3 964 598 789 

Средно 5 633 734 973 

 

Регионалният съвет внася законопроекти в Парламента, внася жалби пред 
Конституционния съд за отмяна на незаконосъобразни актове, приема 
подзаконови нормативни актове, одобрява програмите за регионално развитие 
и териториалните планове, избира представителите в службите за социално и 
икономически сближаване, приема бюджета, организира и финансира 
регионалните дейности. Управлява се от Борд на съветниците, който 
контролира бюджета, определя броя на служителите, организира 
регионалните дейности. 

Всеки регион има Управител на региона, който е отговорен е за 
управлението на бюджета, има право да отменя решения на Борда на 
съветниците, както и да ги връща в регионалния съвет за преразглеждане. 

Общините в Чешката република се управляват от Общински комитет, 
Общински съвет и кмет. Най-голяма власт има Общинският съвет, който се 
избира чрез преки избори, провеждани по пропорционалната система. Всеки 
общински съвет е съставен от 5 до 55 общински съветници, като техният брой e 
пропорционален на броя на населението. Общинският съвет провежда сесии, 
които трябва да се провеждат най-малко едни път на 3 месеца. Общиниският 
съвет сам съзадава процедурни правила, по които да работи.  

Изпълнителният орган на общинско ниво е Общинският комитет, 
отговорен пред Общинсикя съвет. То има между 5 и 11 члена, като в него влизат 
кметът, заместник-кметъта и няколок други членове, избирани от състава на 
Общинския съвет. Кметът свиква Общинския комитет, коагто това е 
необходимо и е отговорен за подготковката на документите, необходими за 
решенията на Комитета.  

Кметът се избира от и е отговорен пред Общинският съвет, 
председателства Общинския комитет, угалвява общинската администрация и 
ръководи Общинската полиция. В малките общини, в които не функционира 
Комитет, Кметът изпълнява неговите задължения. 



 

 Общинският комитет одобрява и състава на общинските комисии, 
създадени с решение на Общинсикя съвет, като в тях могат да участва и всеки 
един гражданин, живущ в пределите на съответаната община.  

1.2. Правомощия на местното самоуправление  

Ефективното всекидневно упражняване на местната власт в общините се 
базира на всеобщо приетите принципи на политическия плурализъм и 
демокрацията. В Чешката република, както всъщност и в повечето европейски 
страни, общината има не само правата, но и задълженията да администрира и 
управлява делата си, като отговаря на обществените нужди и на база 
правомощията дадени й от закона.  

Съгласно закона за общините в Чешката република съществуват два типа 
правомощия: 

1) Собствени правомощия: правомощия, в сферите, в които общината е 
задължена по силата на закони и правни норми да изпълнява обществените си 
задължения, като взетите от нея в тази връзка решения не могат да бъдат 
отхвърляни от който и да било орган на държавната администрация с 
(изключение на Конституционния съд и Парламента); 

2) Делегирани правомощия: правомощия, прехвърлени от държавната 
администрация към общината, изпълнението на които се контролира от 
регионалните (областните) съвети.  

  Общината изгражда свои избираеми органи на управление. 
Задълженията на местната власт в Чешката република се изпълняват от 
Общински комитет, Общински съвет, кмет и заместник-кметове. Комисиите 
към Съвета и общината също играят важна роля. Членовете на Комитета и 
Съвета имат 4-годишен мандат.  

Кметът е едновременно и политическият, и административният 
ръководител на местната власт, който представлява общината във всичките й 
контакти с другите институции. Кметът и заместник-кметовете са избирани от 
и отговорни пред Общинския съвет. Кметът подписва всички нормативни 
документи и актове на общината и председателства Съвета и Комитетът. 
Кметът, също така ръководи общинската администрация, решава всички важни 
въпроси и прави предложения/препоръки към работата на общинската 
администрация. В общините, в които не се назначават общински секретари, 
кметът назначава всички служители и упражнява работодателски права по 
отношение на служителите.  

В общините със секретар или главен административен служител (ГАС) на 
общинската администрация, последният е отговорен пред Съвета и кмета, като 
упражнява и работодателски права по отношение на служителите.  

Общинската администрация се състои от кмета, заместник-кметовете, ГАС 
(в общини, в които има повече от два отдела) и служителите. Съветът е 
оторизираният орган, който може да формира отделите в съответната Община. 
Общинската администрация е отговорна за изпълнението на решенията на 
Общинския комитет и Общинския съвет. Същевременно е отговорна за 



 

изпълнението и на онези административни функции, които централата власт е 
делегирала на общините. Броят на отделите в общината зависи от размера на 
общината и от решенията на Съвета. Най-често срещани в структурите на 
общините от чешката и моравска система на местно самоуправление са 
отделите по бюджет и финанси, по местно териториално планиране и 
развитие, по бизнес и предприемачество, по човешки ресурси и обществени 
комуникации (ПР).  

 Отделът по бюджет и финанси е отговорен за предлагането на годишния 
бюджет на Комитета, както и за одобрението и контрол по изпълнението на 
всички решения, свързани с бюджета. Други задължения на този отдел 
включват изготвянето на финален годишен бюджет на Общината. Отделът по 
местно териториално планиране и развитие е отговорен за балансираното 
развитие на общината като цяло и отделните й териториални единици в 
съответствие с приоритетите на дългосрочния общински план за 
развитие.Отделът планира изграждането, реконструкцията и поддръжката на 
общинската инфраструктура и развитието на образователните, социални и 
културни дейности и услуги. Целта му общината да постига възможно най-
добрите икономически показатели. Бизнес отделът подпомага икономическото 
и социалното развитие на общината чрез сътрудничество с частния сектор. 
Самостоятелно и подпомаган от външни консултанти отделът оценява 
ефективността на услугите, като прави детайлен анализ на финансовите и 
други параметри. В по-големите общини този отдел отговаря и за 
привличането на чуждестранни инвестиции.  

Основните задължения на Отделът отговорен за човешките ресурси 
включавт набирането и оценяването на служители, организацията на 
професионалното обучение и развитие, като в този процес са въвлечени 
специалисти, представители на частни и публичния сектор. Това е и отделът 
оторизиран да си сътрудничи с граждани, граждански сдружения и асоциации 
и да проучва и извършва оценка на обществените нужди и общественото 
мнение. Отделът по обществени комуникации популяризира решенията на 
съвета и действията на останалите отдели на общинската 
администрация.Освен това си сътрудничи с отделът по човешки ресурси по 
отношение на комуникацията с гражданите и гражданските организации. Тъй 
като подпомага редовния контакт на различни групи жители на общината, 
този отдел играе основна роля в подобряването на гражданското участие в 
управлението на местно ниво.  

Общинските служители в Чешката република няма специален статут. 

По отношение на процеса на взимане на решения на общинско ниво, 
общинските служители,в сътрудничество с членовете на общинските комисии, 
изготвят проекторешения и препоръки към Съвета. Но най-влиятелните в 
процеса на взимане на решение са изборните органи на местно 
самоуправление в Чешката република – общинския комитет, общинския съвет 
и кметът. След разискването на въпроси в отделните комисии, решенията са 
приемани от общинските комитети или съвети. Особено място се отделя на 
сътрудничеството с други общини, най-вече в рамките на Съюза на градовете и 



 

общините. Това сътрудничество се базира на гражданския кодекс, а според 
Общинския закон местните власти са оторизирани да формират съюзи на 
доброволна основа. Сътрудничеството между местните власти се счита за 
основополагащо при разрешаването на конкретни правни и административни 
проблеми и при предоставянето на обществени услуги. Значимостта на това 
сътрудничество е особено голяма при решаването на ключови и стратегически 
въпроси, като приватизация и финансиране. При липсата на достатъчно 
квалифицирани експерти и служители, особено в по-малките общини, между-
общинското сътрудничество е единственият работещ и печеливш подход за 
разрешаването на важни общи проблеми.  

В системата на местното самоуправление на Чешката република участие 
на гражданите е от особено значение. Освен традиционната форма на участие 
като гласуват на местни избори, гражданите имат възможност да бъдат активни 
и преки участници в процеса на взимане на решения и чрез референдумите. 
По силата на чешкото законодателство гражданите могат да решат чрез 
референдум въпроси, които са от компетенцията на общините, с изключение 
на такива свързани с общински бюджет, такси, освобождаване от поста на кмет, 
промяна в териториалния обхват и вътрешно делене на общината. 
Референдум, може да бъде проведен, както в цялата община, така и само в един 
от нейните райони. Предложението за провеждане на референдум може да 
бъде направено и само от едни гражданин, ако е подкрепено от петиция, 
подписана от определен брой жители на общината. То се внася за разглеждане 
от Общинския комитет, който се произнася за свикването на референдум, а 
резултатите от последния се считат за валидни, ако в него са участвали най-
малко 25% от електората.  

Непрекъснатото и устойчиво участие на местно ниво гражданите се 
осъществяват чрез:  

 Участие в работата на общинските комисии, присъствие на 
редовните заседания на общинския съвет, консултации с кметове и 
общински съветници; 

  Отделни граждански инициативи, като петиции, 
обръщения пред местните медии, оплаквания и възражения към 
работата на общинската администрация; 

 Сътрудничество с неправителствени организации, с които 
общината си партнира.  

Освен това гражданите имат законовото право на участие в управлението 
на общинските дела и чрез срещи, регулярно свиквани от Общинския съвет, 
които са отворени за участие за всеки един жител на съответната община. 
Гражданите имат право да изразяват своето мнение относно предложени 
промени в териториалния план на общината и им е позволено да повдигат 
въпроси и изразяват становища/възражения свързани с изготвянето на 
общинския бюджет.  

 



 

 

1.3. Изследвана добра практика  

 

Добра практика 1. Моравски винарски маршрути 
Още от края епохата на комунистическия режим (80-те години на 

миналия век) гражданите и гражданските групи в тогавашна Чехословакия 
намират поле за изява, действайки активно в сферата на екологията, 
опазването на природата и устойчивото развитие. Отделни групи и 
формирования на граждани действат обединени в Чехословашки съюз на 
природозащитниците, намирайки поле за относително независима изява, 
действайки в сфера, която практически не влиза в противоречие с 
официалната комунистическа пропаганда. Така с времето подобен тип 
формирования натрупват сериозен капацитет и се превръщат в днешно време 
във влиятелни организации, които подпомагат и насърчават гражданското 
участие в процесите на планиране, взимане на решение и изпълнение на 
различни проекти и програми на местно и национално ниво. 

Пример за успешно действащ проект за устойчиво развитие в Чехия, в 
който движеща сила са граждански и неправителствени организации, свързани 
с Чехословашки съюз на природозащитниците в партньорство с местните власти е 
този на Моравските винопроизводители.  

В областта Южна Моравия съществуват приблизително 300 „винарски 
общности” от различни села и градове, които в голямата си част до скоро 
произвеждат вино за собствени нужди, а една много малка част (3%), ориентира 
производството си към пазара. Нещата постепенно започват да се променят с 
подкрепата на Чешката Фондация за партньорство в областта на околната 
среда, като от края на 90-те години на миналия век винопроизводството от хоби 
започва да се превръща за местните хора в средство за препитание и бизнес. 
Чешката Фондация за партньорство в областта на околната среда подпомага 
създаването на Асоциация на Южноморавските винарски общности, като 
постепенно към проекта се присъединяват над 200 винарски общности. 
Вследствие на взаимодействието на последните е развит и маркиран из региона 
над 1000 км. маршрут на виното, обхождан от „дегустатори” на вино. По този 
начин в едно цяло се свръзват местни общоности и селски и градски общини, 
които назад във врмето практически не са имали нищо общо по между си. 
Кметове и представители на местната власт започват активно сътрудничество, 
планирайки маршрутите и грижейки се неговото обозначаване и поддържане. В 
крайна сметка маршрутът на виното променя мисленето на местните 
общности от региона и местните власти , които заедно в партньорство се 
впускат в съживяване на общините от Южна Моравия, през които минава 
маршрутът. Представители на Чешката Фондация за партньорство в областта 
на околната среда, на „Транспорт за 21 век”и програмите „Дървото на живота”, 
съвместно с местни по-малки неправителствени организации започват редица 
начинания, чиято цел е подобряването на живота на местните общности, в това 
число мерки за намаляване на трафика, възстановяване на църкви и 



 

оформянето на алеи, които водят до винарските изби или други обществени 
места. 

 Освен че допринасят за социалното развитие на общините от областта, 
маршрутите на виното съдействат и за подпомагането на икономическата 
стабилност на региона, чрез винения туризъм и ориентирането на 
производството на вино към пазара. 

В основата на проекта за моравските маршрути на виното е залегнало 
схващането, че в дългосрочен план туризмът и промишленото производство на 
вино са алтернативни възможности за устойчиво местно развитие. Фокусът на 
тази инициатива е местното културно и природна наследство, като 
същевременно се подпомага както развитието на общините, така и се увеличава 
заетостта (сезонната заетост) на местните жители. 

 Макар и иницииран от неправителствения сектор проектът за моравските 
винарски маршрути се осъществява в тясно взаимодействие и активно 
партньорство с органите на местната власт - общините от Южноморавския 
регион). На местно ниво проектът представлява всъщност интегрална част от 
плана за развитие на Южноморавския регион. Финансирането му идва както 
по линия на частни донори, така и по линия на чешките регионални програми 
за развитие и програмите на ЕС за трансгранично сътрудничество. Винарските 
маршрути се развиват и популяризират като част от една по-голяма 
историческа винарска област, излизащи извън предалите на страната и 
обхваща съседните държави Австрия и Словакия. Активното участие на 
гражданските организации и неправителствения сектор в съответствие с 
основните принципи на устойчиво развитие в крайна сметка допринася за 
развитието на общините и подобряването на взаимодействието на между 
гражданите и местните органи на властта в Чешката република.  

 

Добра практика 2. Образователна мрежа за устойчиво развитие на 
околната среда в общините в Южна Моравия 

 

Проектът Образователна мрежа за устойчиво развитие на околната среда в 
общините в Южна Моравия е добър пример за взаимодействие между 
неправителствения сектор и местното самоуправление в Чехия. Основната цел 
на проекта е местното самоуправление да идентифицира проблемите свързани 
с околната среда и да се дадат предложения за тяхното разрешаване. 
Първоначално са определени пет основни проблема в общините в Южна 
Моравия и се установява мрежа от НПО и други партньори, които да помогнат 
за тяхното разрешаване: 

1. Недостатъчен капацитет на НПО, работещи в сферата на 
екологията и липса на всякакви възможности за получаване на експертна 
консултация извън областния град.  

2. Слаба култура на опазване на околната среда, дължаща се 
най-вече на общоприетото твърдение, че екологията спира 
икономическия напредък.  



 

3. Слаб интерес сред институциите към инициативите с 
екологична насоченост.  

4. Местният дневен ред 21 на ООН не е внедрен в селските 
райони. 

5. Недостатъчно познаване от страна на хората на 
екологичните аспекти на сферата им на работа.  

След подробно разглеждане и обсъждане на изброените проблеми на 
публични обсъждания, работни групи и др., са направени редица 
предложения за разрешаването им: 

1. Да се организират обучения за съветници по екологичните 
въпроси и да се създаде мрежа от експерти, както и мрежа от бюра за 
консултации по екологични въпроси.  

2. Да се организират екскурзии из областта, имащи за цел да 
запознаят жителите на региона с богатствата и предимствата на неговата 
природа. Също така е решено да се поправят и инсталират 
информационни пана на определени места и да се привлекат повече 
доброволци в дейностите за опазване на околната среда. 

3. Да се внедри на територията на цялата страна 
международната схема Еко-училища, както и учебната програма Еко-
училища. 

4. Да се организират обучения за хората от различните 
професионални сфери най-вече на тема енергийна ефективност и 
управление на отпадъците. 

Всяка една дейностите, свързани с разрешаването на от горепосочените 
проблеми, се координира в хода на изпълнение на проекта от една гражданска 
организация и всеки партньор по проекта има списък със задачи за 
изпълнение, свързани с постигането на поставените крайни цели.  

Самата инициативата Мрежа за обучение за устойчиво развитие за 
околната среда в общините в Южна Моравия, всъщност не е нова, но новост е 
фактът, че 16 участника от общинския и гражданския сектор се събират, за да 
идентифицират проблемите на околната среда на местно ниво и да обсъдят 
възможните решения. Благодарение на тяхното успешно сътрудничество в 
Южна Моравия е създадена мрежа от съветници по проблемите на околната 
среда; внедрена е и схемата Еко-училище; организирано е състезание между 
отделите на общината за екологични мероприятия. Освен това проектът 
помогна на НПО да спечелят доверието на местната власт и местният дневен 
ред 21 на ООН е внедрен в 2 селски района. Важно е също, че проектът спомага 
за присъединяването към каузата на стотици нови доброволци и да се обучи 
много нови експерти. 

Силата на тази инициатива е в изграждането на добро сътрудничество 
между партньорите по проекта, идващи от два доста различни свята. Разбира се 
създадената мрежа е „жив организъм” и е неизбежно нейните членове да се 
променят с течение на времето, както и да има текучество на човешките 
ресурси. Ценното е, че се създаде нещо, което ще продължи своя живот и след 



 

края на проекта. Доказателство е фактът, че мрежата продължава своята работа 
по различни въпроси, набелязва възникналите нови екологични проблеми на 
местно ниво, търси решения и набира финансиране за тяхното реализиране. 
Във целият този процес местното самоуправление има ключова роля, защото 
планира целите на местно ниво за екологично устойчиво развитие, разбира се в 
тясно сътрудничество с НПО. 

 

1.4. Изводи и приложими препоръки 

Активното сътрудничество на гражданите и неправителствените 
организации с местните власти в Чешката република съдейства за 
подпомагането на икономическото развитие на отделните региони, опазването 
на околната среда, както и социално-културното наследство, и 
популяризирането на устойчивото развитие. Всъщност страната се превръща в 
един добър пример как неправителствения сектор в една динамична 
политическа и социална среда предприема дългосрочни инициативи, които 
целят постигането на устойчиво регионално развитие. Успехът на тези усилия в 
крайна сметка зависи от възможностите на неправителствените организации да 
мобилизират гражданите от съответните местни общности, да включват и 
други подобни организации и представителите на местната власт, както и да си 
осигурят възможности за устойчиво финансиране и след приключването на 
конкретните проектни дейности. В крайна сметка активното сътрудничество 
на НПО и гражданския сектор с органите на местната власт спомага за 
устойчивото икономическо развитие на регионите.  

  

2. Франция  
 

От 1789 г. до 1958 г. Франция преминава през различни режими, сред 
които и 4 републики. След края на Втората световна война, размириците във 
френските колонии и най-вече войната в Алжир и институционалната криза 
вътре в държавата водят до приемането на 4 октомври 1958 на нова 
конституция (одобрена чрез референдум) и установяването на нов режим, този 
на V Република. 

В конституцията от 1958 г. е записано, че Франция е конституционна 
република « неделима, светска, демократична и социална ». След 
конституционната реформа от 28 март 2003 г. към същия член се добавя, че 
Републиката е и децентрализирана.  

Режимът на управление на Франция е парламентарен с президентски 
характер и затова често е наричан полу-президентски. Това означава, че 
изпълнителната власт работи съвместно със законодателната в рамките на едно 
гъвкаво разделение на властите. За разлика от президентския режим, където 
двете власти са строго разделени, във Франция всяка власт има инструменти за 
оказване на натиск върху другата. Така Народното събрание може да свали 
правителството, а президентът може да разпусне Народното събрание. Трябва 



 

да се отбележи, че режимът на V Република работи, когато мнозинството в 
Народното събрание и президентът са от една и съща партия или коалиция. В 
този случай министър-председателят е отговорен de facto, но не и de jure пред 
президента, който може да му поиска оставката, често подтикнат и от 
мнозинството. Това не означава, че президентът може да уволни/отзове от 
длъжност министър-председателя (на този принцип Де Гол е държал изрично). 
Разбира се режимът на управление работи и когато президентът и 
мнозинството в парламента не са от една и съща партия, но по съвсем различен 
начин. В този случаи правителството не е свързано с президента и отговаря 
единствено пред парламента; така президентът остава без почти никаква власт, 
оставяйки пазител на институциите, глава на тези институциите и 
главнокомандващ.  

След провеждането на референдум през 1962 г. президентът на 
републиката започва да се избира чрез преки избори, като това му придава 
същата демократична легитимност, каквато има и Народното събрание. 
Първоначално избиран за 7 години, по желание на Жак Ширак и след 
провеждането на референдум мандатът на президента става 5 години, което 
води до съвпадението му с мандата на Народното събрание. 

Парламентът се състои от две камари – Народно събрание, съставено от 
577 депутата, избирани чрез преки мажоритарни избори, и от Сенат, съставен 
от 331 сенатора, избирани за 6 години чрез непреки избори, половината, от 
които се обновяват на всеки 3 години (от 2011).  

 

2.1. Общо описание на административно-териториалното устройство, 
и месното самоуправление  

Франция е разделена на 26 региона, 22 от които се намират в европейската 
част на страната (Метрополия) и 4 в отвъдморските територии1. Регионите от 
своя страна са разделени на департаменти – 100, от които 4 отвъдморски. Друго 
основно административно деление във Франция са окръзите. Те са разделени 
или на кантони (за избирателните колегиуми) или на общини (36783 на брой), 
които упражняват месното самоуправление. Кантоните се състоят най-често от 
цели общини, но въпреки това някои големи общини могат да бъдат 
разположени на територията на няколко кантона, които могат да включват и 
други по-малко населени общини. 

Трите най-големи града във Франция (Париж, Лион и Марсилия) са 
съставени от общини, разделени на райони начело, на които има районни 
кметове. Те упражняват местната власт и имат определена финансова и 
административна автономия.  

С приемането на законите Дефер (1982 г.) и на законите Рафарен (2003-
2004 г.) Франция става децентрализирана република, което от 2003 е записано и 

                                                 
1  От  1  януари  2004  г.  административно  Франция  е  разделена  на  европейска  част  на  страната 
(Метрополия) и отвъдморски територии 



 

в самата конституция. Децентрализацията, която на първо време е 
предшествана от деконцентрация, спомага в днешно време за появата на 
истинска местна власт с реални местни правомощия. Благодарение на 
децентрализацията административните подразделения на Франция стават 
юридически лица, които могат да взимат решения, имат административна 
автономия, собствена администрация, имоти и услуги. Всяка административна 
единица има свой орган, избиран чрез преки избори: 

- Регион – регионален съвет 

- Департамент – генерален съвет 

- Община – общински съвет 

Председателите на тези органи пък са избирани от техните членове. Всеки 
един от тях действа под прекия надзор на представителите на държавата 
(префекта). Държавата е и тази, която определя правомощията на 
административните единици.  

 
2.2. Правомощия на местното самоуправление  

Във Франция общината е  и най-малката териториална административна 
единица. Обикновено границите й съвпадат с тези на даден град или село 
(населено място). Територия и особено населението на една община могат да 
варират значително – най-населената Париж има повече от 10 милиона 
жители, а най-малката – 0. 

Независимо от тези разлики между общините, те всичките имат една и 
съща административна структура и еднакви правомощия. Изключение правят 
Париж, Лион и Марсилия, които, като най-големи градове във Франция, са 
подчинени на отделен закон (законът ПЛМ); общините в Елзас и Лотарингия 
имат някои юридически специфики, наследени от периода, когато са били част 
от Германия (1871-1919); общините в департаментите на региона Ил дьо Франс 
са подчинени също на редица специфични за тях правила, най-вече в сферата 
на полицията. 

Всяка община е юридическо лице, което има на свое разположение 
бюджет, съставен главно от държавен трансфер и от приходите от преките 
местни данъци. Общината е отговорна за местното управление (управление на 
водата, на разрешителните за строеж и др.) и се управлява от общински съвет, 
чиито членове са избирани чрез преки избори за мандат от 6 години. Те на свой 
ред избират кмета и неговите заместници. Броят на общинските съветници 
зависи от населението на общината, като минималният е 9. Заседанията са 
публични, но само членовете на съвета имат правото да се изказват. 
Съществуват и случаи, когато по искане на общинските съветниците или на 
кмета, съветът може да заседава при затворени врати. С цел публичност и 
постигане на максимална прозрачност на местното управление, всяко 
физическо и юридическо лице има право да поиска копие от протокола от 
заседанията на общинския съвет, както и от бюджета и разходите на общината 
и от общинските решения.  



 

Като главен управляващ орган на общината, общинският съвет има 
правомощието да взима всякакви решения свързани с управлението й, освен в 
случаите, когато това право не е предоставено чрез закон на кмета или друг 
административен орган. Така съветът е този, който гласува общинския бюджет 
и размера на местните данъци, създава и премахва общински работни места, 
разрешава закупуването и прехвърлянето на общински имоти, одобрява 
взимането на заеми от общината и разпределя субсидиите, определя цените на 
общинските услуги, на паркирането и др. Съветът също така гласува общия 
градоустройствен план и определя разположението на държавните основни 
училища и детски градини.  

За разлика от общинския съвет, кметът е едновременно държавен и 
общински служител и от тези две негови функции произлизат правомощията 
му:  

 Като държавен служител: 

o Под надзора на префекта, кметът изпълнява административни 
функции: 

o Публикува законите, наредбите и постановленията; 

o Организира изборите; 

o Легализира подписите; 

o Под надзора на представителя на държавата в департамента: 

 кметът е отговорен за изпълнението на общите мерки за 
сигурност.  

Под надзора на главния прокурор на Републиката, кметът има функции и 
в съдебната сфера – основното е, че на територията на общината e отговорен за 
актовете за гражданско състояние (раждания, бракове, разводи, смърт и т.н.). 

 

 Като общински служител кметът  

o е председател на общинския съвет и определя дневния му 
ред, както и подготвя заседанията му. 

o  е начело на цялата общинска администрация и е най-
вишестоящ в йерархията на общинските служители. 

o разпределя и се разпорежда с приходите и разходите на 
общината;  

o има широки правомощия за опазването на обществения ред 
на територията на общината. Основно той отговаря за реда, 
сигурността, чистотата, осигуряването на проходимостта на 
общинската инфраструктура, превенцията и организирането 
на помощта в случаи на катастрофи.  

Правомощията на кмета в сферата на полицията произлизат главно от 
закона от 16 и 24 август 1790 г. 



 

В сферата на градоустройството, кметът дава от името на общината 
разрешителните за строеж и други градоустройствени разрешителни в 
общините, където има такива. 

В сферата на своите правомощия, кметът издава общински наредби, 
например, за да регламентира движението, паркирането, къпането и плаването 
във водните басейни на територията на неговата община и др. 

 

 Като изпълнител на решенията на Общинския съвет: 

Под надзора на общинския съвет, кметът изпълнява решенията му. Най-
често той трябва да представлява общината пред съда, да сключва договори, да 
изпълнява бюджета, да управлява общинските имоти. 

Общинският съвет може да делегира на кмета определени правомощия 
(отдаване на общинското имущество, взимане на заеми, създаване на класове в 
училищата и т.н.). За дейностите, които той извършва в рамките на тези 
правомощия, кметът е отговорен пред съвета. Общинският съвет може да 
прекъсне делегираните правомощия на кмета, когато поиска. Кметът на свой 
ред е оторизиран от закона от 13 август 2004 г. да делегира правомощията, 
предоставени му от общинския съвет, на своите заместници или на някой 
общински съветник.  

Въпреки централната роля на общинския съвет и на кмета в управлението 
на общината, гражданите имат също своето място във взимането на решения на 
местно ниво и усилията в тази насока са все по-активни. Според Кодекса за 
териториториалните подразделения гражданите имат различни начини за 
взимане на участие в местното самоуправление. 

Референдум  

Общинският съвет, както и избирателният представителен орган на всяка 
друга административни единица (регион или департамент), може да свика 
референдум по всякакви въпроси, който са в неговия ресор. Единственото 
правомощие на кмета в този случаи е да предложи на общинския съвет да 
свика референдум по даден въпрос, но съветът е този, който решава. Разходите 
свързани с референдума са част от общинския бюджет. Резултатът зависи от 
това дали поне половината от избирателите са гласували и от това какво те са 
гласували. Взетото чрез референдум решение се публикува и има силата на 
решение на общинския съвет или на кмета. 

Допитване на гражданите 

Гражданите на дадена община, както и на всяка друга административна 
единица могат да бъдат консултирани по отношение на решенията, които 
общинските органи имат намерение да взимат, за да разрешат даден проблем 
от техния ресор. Допитването може да бъде ограничено до определена група от 
хора, които биха били засегнати от съответното решение. 

Също така една пета от избирателите, записани в избирателните листи на 
дадена община, могат да поискат да бъде вписано в дневния ред на общинския 



 

съвет организирането на обществено допитване по определен въпрос в сферата 
на правомощията на съвета. През годината един избирател има право да се 
подпише само под едно искане за организиране на обществено обсъждане. 
Самото решение зависи единствено от общинския съвет, а обществено 
допитване представлява единствено искане на мнението на гражданите и няма 
задължителен характер. Избирателите отговарят с да или не на 
организираното обществено запитване и след излизането на окончателния 
резултат компетентният орган взима своето решение по въпроса, обект на 
допитването. 

Участие на гражданите в работата на общината 

Общинският съвет може да създава консултативни комитети, във връзка с 
всеки възникнал проблем, който засяга общината или част от нея. В тези 
комитети могат да участват и хора, които не са част от общинския съвет, най-
вече това са представители на гражданските организации. По предложение на 
кмета, общинският съвет определя състава на комитета и мандата му, който не 
може да е по-дълъг от мандата на съвета. Председателят на всеки комитет 
трябва да е общински съветник, назначен от кмета. Комитетите могат да бъдат 
консултирани от кмета по всички въпроси или проекти, касаещи квартала или 
сферата на работа на асоциациите членки на дадения комитет. Също така те 
самите могат да дават предложения на кмета относно проблеми, които са от 
тяхната компетенция.  

Общинска комисия за достъпността за хората с увреждания 

В общините с над 5000 жители трябва да има специална общинска 
комисия за достъпността на общината за хората с увреждания, съставена най-
вече от представители на общината, на потребителски асоциации и на 
асоциации, представляващи хората с увреждания. Тази комисия изготвя доклад 
за достъпността на общината като цяло, на тротоарите и пътищата, на градския 
транспорт и т.н за хората с увреждания. След публикуването му, докладът е 
представен пред общинския съвет и комисията прави предложения, които да 
подобрят използването на съществуващата инфраструктура от хората с 
увреждания. Докладът се предоставя и на представителите на държавата в 
департамента, на председателя на генералния съвет, на председателя на 
консултативния департаментален съвет на хората с увреждания, както и на 
отговорниците на всички сгради, инсталации и работни места засегнати в 
доклада.  

Отдаване на общински помещения 

Общинските помещения могат да бъдат използвани от асоциации, 
синдикати или политически партии, ако те изявят желание. Кметът определя 
условията, при които те могат да бъдат използвани, взимайки предвид нуждите 
на общината и опазването на обществения ред. При необходимост общинският 
съвет определя цена за използването на съответните общински помещения. 

 



 

2.3. Изследвани добри практики 

Париж, както другите френски градове, е община. С течение на времето 
обаче той се обособява като община с единствен по вида си статут в 
административното разпределение на Франция. Това се дължи на няколко 
важни причини. Във всяко отношение Париж е най-важният град и заема 
ключово място във Франция. Векове централизация са превърнали Париж в 
политически, икономически, административен и културен център на страната 
и естествена столицата на Франция и седалище на правителството. Париж е в 
основата на всички големи обрати във френската история, огнището на 
въстания (Етиен Марсел през 1358, Лигата (1588-1594), Фрондата (1652), 
Комуната (1871), 6 февруари 1934, май 1968) и революции (1789, 1830, 1848). 

Така столицата на Франция с течение на времето се е обособява като 
община с собствен функционален статут , който се изразява най-вече в по-
голямото влияние на централната власт на неговата територия.  Този статут е 
утвърден със закона от 14 април 1871. 

До средата на седемдесетте години на XX век статутът на Париж се е 
определял от закона от 28 плювиоз VIII година (17 февруари 1800). Според него 
начело на местната власт има префект, държавен служител, който е 
подпомаган от съвет без реална власт. За опазването на обществения ред се 
грижи друг префект - префектът на полицията.  Освен това общината се 
разделя на райони и се създава длъжността районни кметове (maire 
d’arrondissement), назначавани от правителството.  

На 10 юли 1964 г. Париж се обособява като отделен департамент и от този 
момент на неговата територия се „помещават” едновременно департамент и 
община, откъдето идват и част от особеностите в организацията на тези две 
административни деления. Така в следствие премахването на департамента на 
Сена, община Париж се сдобива със съвет, произлизащ от бившия 
департаментален съвет на Сена, в който заседават представителите на всички 
райони на общината. Въпреки всичко това Париж все още не разполага с кмет, 
а има само председател на съвета, който няма правомощията на един кмет. 
Районните кметове продължават да извършват местните си функции под 
контрола на префекта, представляващ държавата и управляващ департамента 
и префекта на полицията. Така до този момент Париж не е истинска община, а 
по-скоро съвкупност от малки квартали без реални средства за действие и за 
развитие. Чак с приемането на закона от 31 декември 1975 г. се появява 
длъжността кмет на Париж и първите местни избори се провеждат на 25 март 
1977 г. Също така с този закон се създават официално на територията на Париж 
две отделни териториални подразделения – община и департамент. Законът от 
1975 г. е първата стъпка към деконцентрацията на община Париж, като 
следващата е законът от 31 декември 1982 г., отнасящ се до административната 
организация на Париж, Марсилия и Лион, наричан на кратко закон ПЛМ. Той 
е приет в контекста на закона за децентрализацията.  

Тези три града са най-големите във Франция и поради този факт са 
разделени на райони. В следствие на това Париж има един общински съвет на 



 

Париж (ОСП) и 20 районни общински съвета (РОС). Така, въпреки че местните 
избори в Париж са подчинени на правилата, отнасящи се за общините с над 
3500 жители, те се провеждат не на ниво община, а на ниво райони. 
Кандидатите за районни общински съветници и за общински съветници са 
част от едни и същи избирателни листи и местата в общинския съвет на Париж 
се разпределят в зависимост от резултатите на кандидатите на първите места в 
листите. Така част от избраните районни съветници са едновременно и членове 
на ОСП. Ако районните общински съветници са общо 517, то общинските 
съветници на Париж са 163. Районните общински съветници избират 
районните кметове, а общинските съветници – кмета на Париж. 

Районирането на Париж (а също и за Лион и Марсилия), изисква 
разделението на районите на квартали. Задължително е  във всеки един от тези 
квартали да има квартален съвет. 

 

Добра практика 1. Младежки съвети 
 

Това което става ясно при един по-задълбочен анализ на общините във 
Франция и най-вече на община Париж е, че има една част от гражданите, 
които почти отсъстват от процеса на взимане на решения на местно ниво и това 
са младите хора. Мнението на пенсионерите, например, е много по-застъпено и 
по-важно за общинските съветници. Причината е, че главната цел на 
представителите на местното самоуправление е да бъдат преизбрани за 
следващ мандат и за да постигнат тази цел преди всичко те трябва да задоволят 
исканията и да се харесат на избирателите си. В тази връзка, младите хора, в 
сравнение с останалата част от населението, нямат същата “политическа 
стойност” за общинските съветници и често остават пренебрегнати, т.к. нямат 
право на вот. 

Идеята за създаването на младежки форум, който да позволи на младите 
хора да участват по-активно в живота на своята община е в основата на 
младежките съвети.  

В Париж организацията на младежките съвети произтича от специалния 
статут на общината. Така, има едно местно ниво (за районите) и едно 
централно (за града като цяло). През ноември 2001 с решение на Общинския 
съвет на Париж (2001-JS-550) започва постепенното създаване на районните 
младежки съвети (РМС). На един втори етап, през март 2003, Общинския съвет 
на Париж решава да се създаде и Младежки съвет на Париж (МСП), в който да 
заседават представители на РМС.  

I. Младежки съвет на Париж  

Какво представлява? 

Младежкият съвет на Париж е съставен от 108 члена на възраст между 13 и 
25 години, всички те, произлизащи от 20-те младежки районни съвета. Негов 
председател е кметът на Париж или негов заместник.  



 

Основната цел на младежкия съвет на Париж е подобряването на достъпа 
на младите хора до гражданството. В МСП те имат възможност да да обсъждат 
всички въпроси, свързани с политиките, водени от общината – заетост, 
здравеопазване, спорт, околна среда и др. Освен това МСП им позволява да се 
запознаят отвътре с функционирането на общината и с нейните механизми за 
взимане на решение. Най-накрая, МСП насърчава обмена, диалога и 
съгласуването между младите хора и общинските съветници.  

Младежкият съвет на Париж има две основни функции.  

Първата е консултативна: общинските съветници могат да искат 
мнението на МПС по всички въпроси, свързани с общинските политики 
(особено, когато става дума за важни въпроси като Общия градоустройствен 
план). Младите съветници, от своя страна, могат да формулират предложения, 
изготвени в рамките на работни комисии на различни тематики, определяни 
от самите тях. Така изготвените предложения се обсъждат на пленарните 
заседания на МСП, на които общинските съветници, заинтересовани от 
съответния ресор могат да присъстват.  

Втората функция на МСП му придава съвсем активен характер, т.к. 
позволява на младите да се изявяват и чрез реализирането на конкретни 
дейности и проекти.  

Начин на работа 

Според различните тематики на работа, зададени от младите съветници, 
МСП има 5 комисии: „Дискриминации” (събирала се 12 пъти), 
„Здравеопазване” (събирала се 7 пъти), „Спорт и култура” (събирала се 5 пъти), 
„Комуникация” (събирала се 8 пъти) и „Международни отношения” (събирала 
се 5 пъти). 

Освен това тези 5 комисии, МСП има и една постоянна комисия, която 
включва модераторите, секретарите и ковчежниците на тематичните комисии. 
Тя заседава преди всяко пленарно заседание на съвета и подготвя дневния ред 
и подрежда предложенията на комисиите. Може да се събира и при 
възникването на извънредна ситуация, чието разрешаване е спешно и 
неотложно. 

МСП, също така, редовно участва в най-различни събития (среща с 
ЮНЕСКО, участие на Изложението на образованието и др.) 

Бюджет 

Младежкият съвет на Париж има на свое разположение бюджет, който той 
разпределя в зависимост от избраните от всяка комисия проекти, 
разпределение, което се гласува на пленарно заседание.  

II. Районни младежки съвети (РМС) 

Какво представляват? 

Всеки район има своя младежки съвет, така техният общ брой е 20. Всеки 
район сам определя организацията на своя младежки съвет. Общото за всички 
е, че член може да бъде всеки млад човек на възраст между 13 и 25 години, 



 

живеещ, работещ или учещ в Париж (в зависимост от района две възрастови 
граници се открояват – 13-18 години и 13-25 години). Участието става на 
доброволни начала. Начинът на работа на всеки един от 20-те съвета се 
определя от членовете му, които го записват в устав. Във всеки район има по 
един аниматор отговорен за съответния РМС и имащ за цел да помага на 
младите съветници в организирането на работата си. 

Както МСП, и РМС имат две основни функции: една консултативна и 
една даваща право на активно участие в живота на района. Районните 
общински съветници могат да се консултират с членовете на РМС, които от 
своя страна могат да формулират предложения и да им ги представят. За да 
могат да бъдат активна част от района, РМС имат правото и да реализират 
различни проекти и дейности.  

Младите съветници от РМС, подобно на колегите си от МСП, работят 
главно чрез свикване на пленарни заседания и събирайки се в отделни 
тематични комисии (градоустройство, поддръжка на спортни площадки, 
сигурност на пътя, културни събития и т.н.)  

Бюджет 

Всеки РМС има на свое разположение бюджет, който му позволява да 
осъществява различни проекти и инициативи: организиране на форуми, 
издаване на вестник, участие в Празника на музиката (21 юни), в Телетон 
(благотворителен телевизионен маратон) и др.  

III. Конкретни проекти осъществени от МСП и РМС 

- За гражданството - кампания за насърчаване на записването на младите в 
избирателните листи, Организиране на дебати на различни теми (децата 
войници, инвалидите и др.), Посещение на държавни институции, Граждански 
матинета в районната община.  

- Околна среда - изработването на DVD за еко-навиците и за чистотата, 
Посещение на преработвателен център на разделно събираните отпадъци, 
Изработването на торба за отпадъци, насърчаваща рециклирането.  

- Дискриминация – Кампания за борба против дискриминацията 
(клипове, плакати, пощенски картички, концерти, дебати и др.), Ден на спорта 
за хора с увреждания, Снимане на филми за имиграцията, Снимане на 
документален филм за бездомните хора и др. 

- Култура – Организиране на прослушвания за участие в Празника на 
музиката, Организиране на “Дни на нашите обещания”, Организиране на 
фото конкурс и др. 

- Професионална реализация – Организиране на форум за запознаване с 
необичайните професии 

- Превенция – Организиране на вечер на превенцията (наркотици, 
алкохол, тютюн, хранене и др.), Проект за подпомагане развитието в Сенегал 
фокусиран върху здравето на младите.  

- Комуникация – Радио предаване и издаване на вестник на Младежките 
съвети в Париж и др.  

Ефервесантр 



 

Ефервесантр ("Efferves'centre") – форум организиран от районните 
младежки съвети на 2, 3 и 4 район. Целта на този форум e да се запознаят 
младежите от центъра на Париж с различни теми: дейности на РМС, здраве, 
превенция, рисково шофиране, устойчиво развитие, изкуство и много други. 
Този форум позволи на младите да се срещнат с представителите на различни 
асоциации като СОС Расизъм, Неподчинените и др. 

Гид за младите от 17 район 

РМС на 17-ти район решава през 2008 г., че младите имат нужда от 
систематизирана информация, от едно помагало, в което да е събрана всякаква 
полезна информация – обучение, жилище, работа, забавления, околна среда, 
граждански организации. Гидът е продукт на съвместната работа на РМС на 17-
ти район и Отдел Младежи. Гидът е безплатен и може да се намери в районната 
община, в структурите предназначени за младите и др. 

Документален филм 

Проектът се състои в реализирането на документален филм за хората без 
дом. Неговата цел е да информира младите и парижаните като цяло за 
трудностите, пред които са изправни бездомниците в своето ежедневие и за 
средствата, които са предоставени, в полза на тези хора. 

Равносметка за дейността на младежките съвети 

Въпреки че Младежкият общински съвет съществува от вече доста години, 
все още не e напълно навлязъл в практиките на местната власт. Общинските 
съветници рядко се сещат да се консултират с МОС или РМС за голяма част от 
проектите, които общината реализира, дори, когато те засягат пряко младежта. 
Може да се каже, че това е лош навик, който общинските съветници са 
придобили. Характерно за община Париж и за районните общини е фактът, че 
проектите трябва да преминават през тежки административни и 
бюрократични процедури. Така създаването на МСП и консултирането с 
младите хора, първоначално беше видяно от районните кметове като 
поредното препятствие при осъществяването на техните и често ги 
разубеждаваше да продължават с реализацията им.  

Равносметката от досегашната работа на МОС и РМС е, че младите 
съветници имат нужда от подкрепа за реализацията на проектите си.  

Разбира се младите хора не участват достатъчно в предоставените им 
форуми, но грешката за не дотам ефективната работа на младежките съвети не 
е само тяхна и принадлежи и на самите общински съветници. От една страна, 
младите съветници трябва да взимат участие по повече теми, за да могат да 
дават убедителни и уместни мнения пред общинските съветници. От друга 
страна, общинските съветници трябва по-често да се допитват до младежките 
съвети. 

 

Добра практика 2. Квартални съвети 
 



 

Законът Вайян от 27 февруари 2002, отнасящ се до демокрацията, 
осигуряваща участието на гражданите във взимането на решения на местно 
ниво, позволи създаването на кварталните съвети (КС). Целта на тези 
структури, е да асоциират гражданите на големите градове към общинското 
управление. Те съществуват задължително във всички общини с население над 
80 000 души, а общинските съвети са тези, които имат задължението да 
определят границите на квартала, в който съответният съвет да упражнява 
дейността си, както и неговия състав. 

В Париж с решение на Общинския съвет от юли 2002 г. започва 
създаването на 121 квартални съвета, съществуващи днес на територията на 
общината. Районният кмет има правомощието да управлява и да определя 
организацията на КС в неговия район.  

Състав и начин на работа 

Броят на кварталните съвети принципно се определя от районните 
общини, но на практика е съобразен с броя на жителите на района.  

Също така в зависимост от района, кварталният съвет има различен състав 
и различен начин на функциониране.  

 

 

 
 

 



 

Рай
он 

Бро
й в 
квар
тала 

Мандат Председа
тел 

Състав Условия за 
участие, 
Равенство м/у 
половете  

Начин на 
работа 

Мисия Равносмет
ка и 
перспекти
ви 

1 4 

2 г. Районния
т кмет 
или негов 
представи
тел 

Всички членове са 
избирани от 
районния 
общински съвет 
(РОС) по 
предложение на 
районния кмет: 

· 4 на избирателна 
длъжност (кметът, 
заместник 
районния кмет 
отговорен за 
включването на 
гражданите във 
взимането на 
решения на 
местно ниво 

(democratie locale), 1 
представител от 
мнозинството, 1 от 
опозицията) 

· Неограничен 
брой 
представители на 

Да работиш, 
живееш или 
участваш в 
асоциация, 
работеща в 
полза на 
квартала. 

КС се свиква от 
председателя 
или от 2/3 от 
членовете му 
поне 5 дни 
преди самото 
събрание.  

Има по 1 
публично 
събрание поне 
веднъж на всеки 
3 месеца. 

Кварталните 
съветници могат 
да поставят 
въпроси за 
обсъждане пред 
районния кмет; 

Районният кмет 
може да се 
допитва до тях 
по въпроси, 
свързани с 
квартала; 

Кварталните 
съветници могат 
да формулират 
искания и 
предложения, 
свързани с 
квартала, които 
след това са 
предавани на 
районния 
общински съвет.  

Годишен 
доклад за 
дейността 
пред 
районния 
общински 
съвет. 



 

Рай
он 

Бро
й в 
квар
тала 

Мандат Председа
тел 

Състав Условия за 
участие, 
Равенство м/у 
половете  

Начин на 
работа 

Мисия Равносмет
ка и 
перспекти
ви 

местни асоциации 

· Неограничен 
брой жители на 
квартала или 
експерти. 

2 3 

2 г. 

Всеки 
член, 
отсъства
л повече 
от 3 
пъти се 
отстран
ява и 
замества 
с друг. 

Представ
ител на 
граждани
те членове 
на КС. 

Членове: 

12 гражданина 
произволно 
избрани сред 
проявилите 
желание за 
участие 

6 експерта (3 
представители на 
асоциации + 3 
работещи) 

3 на избирателни 
длъжности 
(районният кмет 
или негов 
представител, 1 от 
мнозинството, 1 от 
опозицията) без 

Да работиш, 
живееш или 
участваш в 
асоциация, 
работеща в 
полза на 
квартала; 

Изисква се да 
има равенство 
между половете; 

Ако е възможно 
се изисква в 
съвета да са 
представени 
всички групи 
(етнически, 
религиозни, 
социални и др.), 
живеещи в 

Кабинет, 
съставен от 5 
члена 
(членовете на 
избирателна 
длъжност не 
могат да са част 
от него); 

КС се свиква от 
председателя 
най-малко 10 
дни преди 
събранието; 

Минимум три 
публични 
събрания на 
година. 

Консултиране 
със КС при 
обсъждане на 
проекти, насоки 
и решения 
засягащи 
квартала; 

Привличане на 
вниманието и 
подтикване към 
взимане на 
решение от 
страна на 
отговорните 
институции;  

Изготвяне на 
проекти с 
обществено 
значение и 

Годишен 
доклад 
представен 
на 
обществен 
форум в 
съответния 
квартал. 

 



 

Рай
он 

Бро
й в 
квар
тала 

Мандат Председа
тел 

Състав Условия за 
участие, 
Равенство м/у 
половете  

Начин на 
работа 

Мисия Равносмет
ка и 
перспекти
ви 

право на глас квартала предлагането 
им на 
районната 
община; 

Изготвяне на 
предложения за 
представяне в 
районната 
община. 

  

3 4 

Смяна 
на 
квартал
ния 
съветни
к в 
случай 
на 
оставка, 
смърт 
или 
повече 
от 5 
отсъстви

Избра се 
сред 
граждани
те членове 
на съвета. 

Неограничен брой 
съветници + 1 на 
избирателна 
длъжност. 

Да имаш 
навършени 16 
години; 

Да работиш или 
живееш в 
квартала, но да 
не заемаш 
избирателни 
длъжности. 

1 
организационен 
комитет, 
избиран от КС, 
отговорен за 
организирането 
на работата му 
(дневен ред, 
календар за 
изпълнение на 
дейностите и 
т.н.), съставен от 
3 до 6 души; 

На всеки 2 

КС осигурява 
участието на 
гражданите в 
местната власт и 
достигането на 
повече 
информация и 
мнения до 
гражданите;  

Привличане на 
вниманието и 
подтикване към 
взимане на 
решение от 

Всеобщо 
годишно 
събрание 
на 
квартала; 

Годишен 
отчет; 

Равносметк
а за 
дейностите 
на КС 2 
пъти 
годишно, 
представян



 

Рай
он 

Бро
й в 
квар
тала 

Мандат Председа
тел 

Състав Условия за 
участие, 
Равенство м/у 
половете  

Начин на 
работа 

Мисия Равносмет
ка и 
перспекти
ви 

я. години този 
организационен 
комитет се 
сменя и 
обновява. 

 

страна на 
отговорните 
институции, 
имащи 
правомощия в 
квартала; 

Консултиране с 
КС при 
обсъждане на 
проекти, насоки, 
решения 
засягащи 
квартала 

Изготвяне на 
проекти с 
обществено 
значение и 
предлагането 
им на 
районната 
община; 

Участие в 
изготвянето на 
бюджета на 

а от 
заместник 
районния 
кмет 
отговорен 
за 
включване
то на 
гражданит
е във 
взимането 
на 
решения 
на местно 
ниво. 

 

 

 



 

Рай
он 

Бро
й в 
квар
тала 

Мандат Председа
тел 

Състав Условия за 
участие, 
Равенство м/у 
половете  

Начин на 
работа 

Мисия Равносмет
ка и 
перспекти
ви 

района и на 
Париж чрез 
формулирането 
на приоритети и 
чрез 
предложения по 
отношение на 
местните 
инвестиции; 

КС е фактор 
спомагащ за 
социалното 
единство и 
солидарността в 
обществото, за 
задълбочаване 
на гражданската 
позиция и 
съвест и за 
осигуряването 
на по-активно 
участие на 
гражданите във 
взимането на 
решения на 



 

Рай
он 

Бро
й в 
квар
тала 

Мандат Председа
тел 

Състав Условия за 
участие, 
Равенство м/у 
половете  

Начин на 
работа 

Мисия Равносмет
ка и 
перспекти
ви 

местно ниво.  

4 4 

На 
всеки 2 
г. се 
обновяв
а поне 
1/3 от 
съвета; 

Квартал
ният 
съветни
к се 
замества 
при 
оставка 
или 
повече 
от 4 
отсъстви
я. 

Кабинетъ
т на КЦ 
избира 
своя 
председат
ел и 
неговите 
двама 
секретари
. 
Мандатът 
му е 2 
години с 
възможно
ст за 
преизбир
ане още 1 
път. 

Зависи от 
квартала: 

КС 1: 19 члена, 
избрани чрез 
жреби сред 
гражданите, 
записани в 
избирателните 
листи. Сред тези 
19 члена трябва да 
има поне 4 
граждани на ЕС; 

КС 2: 20 члена, от 
които 3 граждани 
от страни извън 
ЕС; 

КС3: 13 члена, 
избрани чрез 
жреби сред 
гражданите, 
записани в 
избирателните 
листи. Сред тези 

Всеки човек, 
който участва в 
живота на 
квартала; 

Не трябва да си 
член на РОС 
или на 
общинския 
съвет на Париж; 

Трябва да има 
равенство.  

Всеки КС има 
кабинет; 

КС се свиква от 
председателя и 
от кмета поне 8 
дни преди 
събранието; 

Всеки КС трябва 
да проведе поне 
3 публични 
събрания на 
година. 

 

КС може да бъде 
консултиран 
при 
обсъждането на 
проекти, 
свързани с 
дадения 
квартал; 

КС може да дава 
предложения по 
въпроси, 
свързани с 
дадения 
квартал, по 
собствена 
инициатива или 
по желание на 
кмета; 

Обмен на 
информация 
между 
районния 
общински съвет 

Доклад 
представян 
2 пъти 
годишно 
по време 
на 
съвместна 
среща 
организир
ана от 
кмета; 

Равносметк
а за 
работата 
на КС при 
изтичането 
на 
мандата. 



 

Рай
он 

Бро
й в 
квар
тала 

Мандат Председа
тел 

Състав Условия за 
участие, 
Равенство м/у 
половете  

Начин на 
работа 

Мисия Равносмет
ка и 
перспекти
ви 

13 члена трябва да 
има поне 3 
граждани на ЕС; 

КС 4: 14 члена, от 
които 2 граждани 
от страни извън 
ЕС. 

и КС.  

 

5 4 

Членове
те 
граждан
и се 
подновя
ват на 
всеки 2 
години 
и имат 
право да 
бъдат 
преизби
рани; 

Другите 
членове 
(на 
избират

Кметът 
или негов 
представи
тел, 
избран 
сред 
членовете 
на първия 
колегиум. 

18 члена 
разпределени в 
три колегиума: 

Колегиума на 
представителите 
на гражданите и 
работещите в 
квартала: 6 члена 
избрани чрез 
жреби сред 
кандидатите; 

Колегиум на 
представителите 
на гражданските 
организации: 6 
члена, 
представляващи 

Всеки 
гражданин на 
квартала на 
възраст над 16г., 
гражданин на 
ЕС. 

Събранията на 
КС се свикват от 
кмета; 

Поне 3 събрания 
годишно трябва 
да са публични; 

1 пленарно 
заседание на 
година на 4-те 
КС. 

Могат да 
поставят 
въпроси за 
обсъждане пред 
районния кмет; 

Той може да се 
консултира с КС 
по всички 
въпроси, 
отнасящи се до 
квартала; 

КС може да 
формулира 
желания и 
мнения, 
свързани с 
квартала, които 

Пленарно 
заседание; 

Годишен 
доклад 
пред РОС. 



 

Рай
он 

Бро
й в 
квар
тала 

Мандат Председа
тел 

Състав Условия за 
участие, 
Равенство м/у 
половете  

Начин на 
работа 

Мисия Равносмет
ка и 
перспекти
ви 

елни 
длъжнос
ти, 
експерт
и, 
предста
вители 
на 
асоциац
ии) се 
подновя
ват след 
края на 
пълния 
мандат; 

Даден 
член се 
замества 
при 
оставка, 
смърт 
или 
повторн
и 
отсъстви

асоциациите от 
квартала, избрани 
от районния 
общински съвет 
по предложение 
на районния кмет; 

Колегиум на 
членовете на 
избирателна 
длъжност и на 
експертите: 3 
души на 
избирателна 
длъжност и 3 
експерти избрани 
от районния 
общински съвет 
по предложение 
на районния кмет. 

да бъдат 
представяни на 
РОС. 



 

Рай
он 

Бро
й в 
квар
тала 

Мандат Председа
тел 

Състав Условия за 
участие, 
Равенство м/у 
половете  

Начин на 
работа 

Мисия Равносмет
ка и 
перспекти
ви 

я. 

6 6 

3 г. Кметът 
или негов 
представи
тел, 
избран 
сред 
членовете 
на първия 
колегиум 

Колегиум 1: 2 
районни 
общински 
съветници, 
избрани от РОС, 
по предложение 
на кмета + 4 
експерта, избрани 
от кмета; 

Колегиум 2: 6 
представители на 
квартални 
асоциации, 
избрани от РОС, 
по предложение 
на кмета; 

Колегиум 3: 6 
граждани, 
избрани чрез 
жреби сред 
гражданите, 
записани в 
избирателните 

Навършени 18 
години; 

Няма 
изисквания за 
гражданство. 

Кабинет, 
съставен от 4 
души 
(председател и 
по 1 
представител от 
всеки колегиум) 

Събранията на 
КС се свикват от 
кмета или по 
искане на 
половината от 
членовете поне 
10 дни по-рано; 

Поне 2 събрания 
годишно трябва 
да са публични; 

1 пленарно 
годишно 
събрание. 

КС може да 
поставя въпроси 
за обсъждане 
пред районния 
кмет; 

Той може да се 
консултира с КС 
по всички 
въпроси, 
отнасящи се до 
квартала; 

КС може да 
формулира 
желания и 
мнения, 
свързани с 
квартала, които 
да бъдат 
представяни на 
РОС. 

 

Годишен 
доклад 
пред 
районния 
общински 
съвет. 

 



 

Рай
он 

Бро
й в 
квар
тала 

Мандат Председа
тел 

Състав Условия за 
участие, 
Равенство м/у 
половете  

Начин на 
работа 

Мисия Равносмет
ка и 
перспекти
ви 

листи или сред 
доброволно 
предложили се 
граждани + 6 
граждани 
заместници. 

7 4 

2 г. 

Членове
те се 
подновя
ват след 
местнит
е избори 

Членове
те на КС 
имат 
право на 
повече 
от 1 
мандат. 

Районния
т кмет 
или негов 
заместник
. 

3 колегиума: 

На хората на 
избирателна 
длъжност; 

На 
представителите 
на асоциации: по 1 
представител от 
всяка от 7-те 
местни 
асоциации, 
избрани от РОС; 

На гражданите: 7 
гражданина и 7 
заместника, 
избрани чрез 
жреби от РОС 

За колегиума на 
представителите 
на асоциации: 
да си 
представител на 
асоциация, 
работеща в 
района и да си 
се 
кандидатирал; 

За колегиума на 
гражданите: да 
си навършил 
18г. , да живееш 
в дадения 
квартал, да си 
записан в 
избирателните 
листи на района 

Дневният ред се 
определя от 
кмета; 

КС се свиква от 
кмета поне 15 
дни преди 
събранието; 

Поне 4 събрания 
годишно трябва 
да са публични. 

КС може да 
поставя за 
обсъждане пред 
районния кмет 
всякакви 
въпроси, 
свързани с 
квартала; 

Кметът може да 
се консултира с 
КС по всички 
въпроси, 
отнасящи се до 
район; 

КС може да 
формулира 
желания и 
мнения, 

Годишен 
доклад, 
предаван 
на кмета и 
представян 
пред РОС. 



 

Рай
он 

Бро
й в 
квар
тала 

Мандат Председа
тел 

Състав Условия за 
участие, 
Равенство м/у 
половете  

Начин на 
работа 

Мисия Равносмет
ка и 
перспекти
ви 

и да си се 
кандидатирал. 

свързани с 
квартала, които 
да бъдат 
представяни на 
РОС. 

8 7 

 Районния
т кмет 
или 
заместник
-кметът, 
асистиран 
от 
заместник
-кмета, 
отговорен 
за 
връзките с 
гражданск
ите 
организац
ии. 

КС е форум, 
отворен за всеки 
пълнолетен 
граждани, живеещ 
или работещ в 
квартала. 

 Кабинет, който 
да помага на 
председателя, да 
подготвя 
сесиите на КС и 
дневния ред. 
Съставен е от 3 
до 5 члена, 
назначени за 2 
години; 

Дневният ред се 
публикува от 
кмета 8 дни 
преди 
събранието на 
КС; 

КС се събира 
поне 1 път 
годишно; 

КС може да 
поставя за 
обсъждане пред 
районния кмет 
всякакви 
въпроси, 
свързани с 
квартала; 

Кметът може да 
се консултира с 
КС по всички 
въпроси, 
отнасящи се до 
район; 

 



 

Рай
он 

Бро
й в 
квар
тала 

Мандат Председа
тел 

Състав Условия за 
участие, 
Равенство м/у 
половете  

Начин на 
работа 

Мисия Равносмет
ка и 
перспекти
ви 

Всички 
събрания са 
публични; 

 

9 5 

 Член на 
РОС, 
който да 
представл
ява кмета  

КС са отворени за 
всички 
пълнолетни 
граждани 
независимо от 
тяхната 
националност, 
живеещи или 
работещи в 
съответния 
квартала  

Постоянен адрес 
(на жителство 
или на работа) в 
квартала;  

Насърчава се 
многообразието; 

 

Преди 
свикването на 
събрание от 
кмета, се 
събират 
различните 
мнения на 
гражданите от 
квартала, за да 
се състави на 
дневния ред.  

Поне по едно 
публично 
събрание на 
всеки 3 месеца; 

1 колектив от 16 
души над 16 
години, с 
двугодишен 
мандат, 

КС може да 
поставя за 
обсъждане пред 
районния кмет 
всякакви 
въпроси, 
свързани с 
квартала; 

Кметът може да 
се консултира с 
КС по всички 
въпроси, 
отнасящи се до 
района; 

КС изслушва и 
взима предвид 
всички 
предложения, 
идващи от 
самите 

Годишен 
отчет пред 
РОС 

На всеки 2 
години 
събрание 
на всички 
КС от 
района и 
промяна 
на устава. 



 

Рай
он 

Бро
й в 
квар
тала 

Мандат Председа
тел 

Състав Условия за 
участие, 
Равенство м/у 
половете  

Начин на 
работа 

Мисия Равносмет
ка и 
перспекти
ви 

отговорен да 
следи 
състоянието на 
бюджета, да 
предлага или 
реализира 
проекти 
(тематични 
комисии и т.н.), 
организирането 
на дебати и др.  

граждани. 

10 6 

Организ
ационн
ият 
комитет 
е с 
мандат 
от макс. 
2 г. 

 КС е съставен от 
присъстващите на 
дадено събрание 
хора, които се 
изказват, 
спазвайки 
ценностите на 
Републиката и на 
Декларацията за 
правата на човека. 

Всеки гражданин, 
живеещ или 
работещ в 
квартала, както и 

 Организационе
н комитет (12 
души избрани 
от КС + 6 души 
представители 
на живота в 
квартала, 
избрани от 
кмета по 
предложение на 
останалите 12), 
отговорен за 
организацията и 
работата на КС. 

КС участва в 
поддържането 
на живота в 
квартала, 
усилвайки 
връзките с 
гражданите и 
тяхната 
гражданска 
позиция, 
допълвайки така 
ролята на 
гражданските 
организации. 

Равносметк
а на 
работата 
на КС 
веднъж 
годишно 
по време 
на 
обществен 
форум.  



 

Рай
он 

Бро
й в 
квар
тала 

Мандат Председа
тел 

Състав Условия за 
участие, 
Равенство м/у 
половете  

Начин на 
работа 

Мисия Равносмет
ка и 
перспекти
ви 

всеки районен 
общински 
съветник може да 
е член на КС.  

Дейностите на 
КС са отворени 
за всички.  

КС може да 
поставя пред 
РОС различни 
въпроси за 
обсъждане или 
да дава 
предложения, 
които по право 
се записват 
директно в 
дневния му ред. 

В разумен срок 
РОС трябва да 
отговори на тези 
въпроси и да 
изкаже 
мнението си 
относно 
предложенията.  

11 5 

Организ
ационн
ият 
комитет 
е с 
мандат 

Кметът КС е съставен от 
присъстващите на 
пленарните 
заседания. 

Да живееш или 
работиш в 
квартала. 

Организационн
ият комитет 
може да е 
съставен от 
неограничен 
брой 

КС може да дава 
предложения по 
всички въпроси, 
свързани с 
квартала по своя 
инициатива или 

Годишен 
отчет пред 
кмета. 

Равносметк
а на края 



 

Рай
он 

Бро
й в 
квар
тала 

Мандат Председа
тел 

Състав Условия за 
участие, 
Равенство м/у 
половете  

Начин на 
работа 

Мисия Равносмет
ка и 
перспекти
ви 

от макс. 
2 
години. 

доброволни 
кандидати, 
които на базата 
на Устав на 
съветника, се 
ангажират с 
длъжността за 2 
години. Той се 
управлява сам и 
е отговорен за 
организацията 
на събранията 
на КС. 

КС се свиква от 
кмета най-малко 
8 дни преди 
събранието. 

3 публични 
събрания на 
година.  

Има и 
тематични 
комисии.  

по искане на 
кмета. 

КС и РОС се 
информират 
взаимно за 
проблемите в 
квартала. 

КС поддържа 
живота в 
квартала. 

КС дебатира по 
всякакви 
въпроси, които 
интересуват 
жителите на 
квартала. 

Следи бюджета 
на районната 
администрация.  

на мандата 
на КС. 

12 7 На Кметът е 10 члена избрани Да не си лишен Секретар; КС може да дава Годишно 



 

Рай
он 

Бро
й в 
квар
тала 

Мандат Председа
тел 

Състав Условия за 
участие, 
Равенство м/у 
половете  

Начин на 
работа 

Мисия Равносмет
ка и 
перспекти
ви 

всеки 2 
години 
се 
подновя
ва ¼ от 
състава 
на КС. 

председат
ел по 
право и е 
асистиран 
от 
заместник 
кмета, 
отговорен 
за 
включван
ето на 
граждани
те във 
взимането 
на 
решения 
на местно 
ниво, 
който 
няма 
право на 
глас. 

2 
съветници 
от РОС 

чрез 
пропорционален 
вот от районните 
общински 
съветници. 

10 жители на 
квартала избрани 
чрез жреби. 

10 представители 
на гражданските 
организации, 
работещи в 
квартала, избрани 
от кмета. 

от гражданските 
си права. 

Да не си под 
попечителство. 

Да не си 
общински 
съветник от 
ОСП или РОС 

Кабинет; 

КС се свиква от 
кмета по 
предложение на 
кабинета поне 8 
дни преди 
събранието. 

Поне 3 
публични 
събрания на 
година. 

предложения по 
всички въпроси, 
свързани с 
квартала по своя 
инициатива или 
по искане на 
кмета. 

Кметът и РОС 
могат да се 
консултират с 
КС по всички 
въпроси, които 
са свързани с 
квартала. 

КС и РОС се 
информират 
взаимно за 
проблемите в 
квартала.  
На заседанията 
на РОС, 
кварталните 
съветници, 
които са 
изявили 

пленарно 
заседание 
за 
изготвяне 
на доклад, 
който да 
бъде 
представен 
пред РОС. 



 

Рай
он 

Бро
й в 
квар
тала 

Мандат Председа
тел 

Състав Условия за 
участие, 
Равенство м/у 
половете  

Начин на 
работа 

Мисия Равносмет
ка и 
перспекти
ви 

модерира
т и 
председат
елстват 
заседания
та на КС 
без право 
на глас. 

желание могат 
да представят 
своя 
инициатива. 



 

 

 

Роля на кварталните съвети 

КС е място за получаване и обмен на информация, място за изслушване 
исканията на гражданите, за дебат, за изказване на различни мнения по 
отношение на въпроси като устройствения план на квартала, живота в квартала 
и др. КС осигурява, също така, едно по-добро протичане и разпространение на 
информацията сред жителите на квартала. Благодарение на дейностите си той 
се превръща в един вид свързващото звено между районната администрация и 
районните общински съветници и жителите на квартала без да представлява 
нито едните нито другите. Така например, КС има право да дава предложения 
на РОС, като той може да реши да приеме за разглеждане това предложение 
или да го пренасочи към компетентните органи в зависимост от предмета му. 

Бюджет  

Бюджетът, предназначен за кварталните съвети е записан в специалния 
статут на районите и е съставен от две части: 

 Оперативен бюджет: 

Той е на стойност 3 305 евро и позволява да се закупуват консумативи. 
Също така служи за финансиране работата на съвета – дейности за публичност, 
събития и т.н.  

Така например КС може да финансира: 

 изпращането на кореспонденция до членовете на КС; 

 фотокопия; 

 закупуването на офис оборудване; 

 разходите по печата на плакати, брошури, дори на вестник на КС; 

 наем на столове, маси, озвучителна техника и т.н.; 

 храната и напитките за организирането на общ квартален обяд; 

 

 Бюджет за инвестиции или „фонд за участие на 
гражданите”: 

Той е на стойност 8 264 евро и е предназначен за закупуването на 
имущество, което би било от полза за квартала в дългосрочен план, например 
някакво градско или пътно оборудване; може също така да финансира 
ремонтни или освежителни дейности по кварталната пътна мрежа 
(маркировка, оборудване и т.н.), по залените площи, които не се стопанисват от 
районната администрация и т.н.  

Обучения за кварталните съветници 

За да се помогне най-добре на кварталните съветници да изпълняват, 
трудните задачи, които се изискват от тях, Мари Пиер де ла Гонтри, заместник-
кмет на Париж, отговорен за връзките с гражданските организации и за 



 

включването на гражданите във взимането на решения на местно ниво, 
подпомогна създаването на  различни инструменти, които да бъдат 
предоставени на КС.  Така, различни обучения и семинари, предназначени за 
кварталните съветници се организират от районните кметства.  

Семинари (ателиета) за запознаване с организацията и работата на 
общината: 

Този семинар има за цел да запознае съветниците с организацията и 
работата на града като община. Това е необходимо, тъй като. най-вече заради 
своята история, Париж има доста специфичен статут и се различава от една 
обикновена община във Франция. В тази връзка, ателиетата имат за цел да 
направят политическата и административна организация на Париж по-
разбираема за кварталните съветници, за да могат те по-добре да разберат 
ролята, отговорностите и задълженията на всеки един в общината. 

Затова тези семинари са водени от «вътрешни» хора – директори, 
заместник-директори от районните кметства. 

Курс по комуникация 

Този курс има за цел да научи кварталните съветници как да информират, 
как да се отчитат за свършената работа, но също и как да подържат връзките с 
гражданите, особено използвайки информационните технологии. Курсът 
включва: 

 Въведение в „журналистическите техники” – изготвяне на отчет, 
взимане на интервю, изготвяне на репортаж и т.н.) 

 Въведение в механизмите за комуникация (стратегия, изготвяне на 
плакати, на брошури, използване на необходимите за тази цел 
програми и т.н. 

 Въведение в използването на новите начини за комуникация – 
създаването на Интернет сайт, привеждането му в съответствие с 
сайта на съответното районно кметство. 

 Въведение в юридическата и финансова част на всичко изброено 
дотук – начини за публикуване и за разпространени и др.  

Курс по писане на проекти  

Целта на този курс е да научи кварталните съветници на механизмите за 
написването и реализирането на един проект. Курсът включва въведение: 

 В класическата методология за писане на проект – определяне на 
целите, идентифициране на средствата, планиране и т.н. 

 В намирането на партньори – водене на преговори, интереси на 
партньорите и т.н. 

 В работата в екип в рамките на доброволни дейности/акции  

 В мобилизирането на доброволци 

 Модериране на събрания 



 

Трябва да се отбележи, че това са примерни курсове и тяхното съдържание 
зависи от желанията и нуждите на самите квартални съветници, от техните 
проекти и т.н. 

 

2.4. Изводи и приложими препоръки 

Опитът на Франция и конкретно на община Париж показва, че изборът на 
общински и районни общински съветници чрез преки избори не е достатъчен, 
когато става въпрос за участие на гражданите във взимането на решение на 
местно ниво. Поради тази причина от 80те години насам се правият все повече 
и повече усилия от страна на законодателите и на местните власти за прякото 
включване на гражданите в управлението на техните общини.  

Важно е на местно ниво да стане ясно, че общинските и районните 
общински съветници имат нужда от мнението на гражданите и трябва повече 
да се вслушват в него, тъй като въпреки съществуващите законови 
възможности, те не включват достатъчно гражданите във взимането на 
решения. В тази връзка създаването на квартални съвети и на младежки съвети 
е един добър начин за приобщаване на гражданите към управлението на 
тяхната община. Имайки предвид тяхното функциониране и правомощията 
им обаче, е важно да се отбележи, че тези органи не би трябвало да се 
задоволяват с консултативната си роля, напротив те трябва да бъдат активни 
участници в живота на своята общност чрез реализацията на различни 
проекти. Необходимо е също така самите общински съветници да се обръщат 
към младежките и квартални съвети и да ги насърчават да участват или 
изпълняват определени проекти. Тук обаче идват трудностите, тъй като, 
въпреки че тези съвети съществуват вече, те не са навлезли напълно в 
„навиците” на местната власт, т.е. общинските и районните общински 
съветници не се обръщат достатъчно често към тях. Така например за голяма 
част от проектите, дори те да се насочени към младите хора, съветниците не се 
обръщат към младежките съвети. И все пак взаимодействието с гражданите е 
необходимо, тъй като общинските съветници не са специалисти по всички 
въпроси. Гражданите са тези, които знаят най-добре кои въпроси са актуални, 
защото те са тези, които пряко са засегнати от тях и ако те не ги посочат на 
своите съветници проблемите биха могли да останат неразрешени. Така 
например не може да не се чуе мнението на гражданите при изготвянето на 
общия градоустройствен план.  

Органи като кварталните и младежките съвети имат също така и ролята на 
коректив на действията на местните власти. Изключително важно е те да не се 
превръщат просто в инструмент за „реклама” на общинските и районните 
общински съветници, напротив те трябва да дават конструктивни критики на 
дейностите им.  

Въпреки че става въпрос за две много добри практики за включването на 
гражданите в процеса на взимане на решения, е необходимо да се спомене, че 
при реализирането им на практика могат да възникнат проблеми като 



 

недостатъчно активното участие на гражданите в предоставените им органи, 
нежеланието на местните власти да си сътрудничат с тях. 

 

3. Германия 

3.1. Общо описание на административно-териториалното 
устройство и месното самоуправление  

Германия е  федерация на 16 Федерални провинции (Bundesländer). Две от 
провинциите (Хамбург и Бремен) представляват свободни градове, а градът-
провинция Берлин има статут на Федерална столица. Останалите провинции 
се разделят на 439 окръга (Kreise) и невключени в окръзи градове (kreisfreie 
Städte). Пет от провинциите се делят и на общо 22 административни области 
(Regierungsbezirk), обединяващи по няколко окръга. 

Начело на изпълнителната власт стои федералното правителство, което се 
ръководи от федерален канцлер. 

Всяка една от 16-те провинции има свой парламент, наречен ландтаг, и 
своя конституция:  

 Бундестаг - федерален парламент 
 Ландтаг - парламент на отделните провинции 

В Германия следните институции имат законодателни правомощия: 

 Бундестаг; 
 Бундесрат; 
 Комисията по сътрудничество; 
 Общата комисия на избрани представители от Бундестага и 

Бундесрата; 
 Великото федерално събрание; 
 Федералното правителство. 

Управленската дейност в Германия се осъществява на три нива: 
федерално, провинциално и местно.  

Федералното правителство има изключителна законодателна власт в 
областта на външните работи, отбраната, телекомуникационните и пощенски 
услуги, железопътния и въздушния транспорт. Като правило, федералните 
закони се изпълняват от провинциалните администрации, въпреки че в някои 
политически сфери, особено външните работи и отбраната, федералното 
правителство носи пряка отговорност. 

Нормативната дейност на ниво провинции се разпростира върху всички 
основни страни от организацията и дейността на комуналните органи. 
Законодателните органи на провинциите приемат правилници за общините и 
окръзите: закони и правилници за общинските избори; закони за съюзите от 



 

общини в рамките на окръзите, както и закони за съюзи между общините на 
по- високо ниво.  

Местното управление в Германия се характеризира със значително 
разнообразие, обусловено от федеративното устройство на държавата, 
административно-териториалното деление на провинциите, а също и от 
функционалното предназначение на тази институция. Специфична особеност 
е високата степен на децентрализация, причина за която е и конституционно 
закрепената самостоятелност на местното управление, както и 
разпределението на държавната власт между съюза и провинциите.  

В Германия няма федерален закон за местното управление. В чл.28, ал. 2 от 
Конституцията на страната на местните власти се гарантира правото да 
регулират на своя собствена отговорност всички въпроси на местната общност 
в рамките на закона. Извън това, местното управление е регламентирано от 
провинциалното право, което определя и широката гама от съществуващи 
форми.  

Административно-териториалното деление в страната е двустепенно. 
Първото ниво е това на окръга (Kreis) и независимия град (Kreisfreie Stadt). 
Второто ниво е общинското (Gemeinde), което включва главно общински 
асоциации и провинциални градове.  

Липсва единство в правната регламентация на окръга (Kreis). Федералният 
административен съд го разглежда като съюз на общини, а Федералната 
конституция предвижда създаването на представителни органи в окръга 
(Kreis), т. е.- като обединение от общини, той се явява самостоятелна комунална 
единица. Същевременно общинско управление се предвижда и за съюзите от 
общини, които съществуват в рамките на окръга (Kreis), като те са носители на 
самостоятелни управленски функции и имат собствени служби за обслужване 
на населението.  

По-рано окръзи (Kreis) са създавани главно в селските райони, докато 
понастоящем по-малко от една трета са предимно селски. Повечето общини 
обхващат индустриализирани и урбанизирани области. Като административна 
единица окръгът (Kreis), от една страна, е част от провинциалната 
администрация, а от друга, е институция на местното самоуправление и в тази 
си роля се явява висшестояща инстанция на общините, които влизат в състава 
му. В окръга (Kreis) са съсредоточени както низови звена на държавния апарат 
(в лицето на провинциалната администрация), така и общински органи.  

Устройството на органите на местното управление на ниво окръг (Kreis) е 
аналогично на общинската организация на съответната провинция. 
Представителен орган на всички провинции е Крайзстагът (Окръжното 
събрание). Той включва между двадесет и осемдесет члена, които обикновено се 
избират за четиригодишен период. На своите заседания, които се свикват 
четири до шест пъти годишно, събранието решава предимно бюджетни и 
персонални въпроси. За извършване на ежедневната работа, събранието 
избира свой изпълнителен комитет, състоящ се от пет до дванадесет члена. 
Правомощията на изпълнителния комитет са различни в отделните 



 

провинции: в един той взема решения по всички въпроси, които не са 
специално възложени на представителното събрание, а в други служи като 
главна работна комисия на окръжния съвет. В провинцията Баден-Вюртенберг 
има специализирани комитети с решаваща власт, които заемат мястото на 
изпълнителния комитет.  

По-голяма част от функциите на окръга (Kreis) са делегирани 
провинциални работи: строителен контрол, социално осигуряване и др. Много 
важни функции обаче се осъществяват доброволно. Така окръга (Kreis) 
осигурява финансово подпомагане на институциите на допълнителното 
образование, за културни и спортни мероприятия, за жилища на възрастни, 
младежки центрове и местни транспортни улеснения. В тази сфера Kreis са 
свободни да развиват своите собствени инициативи в рамките на финансовите 
средства с които разполагат.  

3.2. Правомощия на местното самоуправление  

Основна единица на местното управление в Германия са общините. Този 
вид териториални единици има във всички провинции. Разнообразието на 
местни традиции и конституционните условия в различните провинции 
обуславят значителни различия в местните управленски структури. Съобразно 
основните функции на ръководителя на изпълнителния апарат и прилаганата 
избирателна процедура могат да се разграничат четири главни форми на 
местно управление.  

 В Райнланд-Пфалц и в Саар общинския съвет избира кмет, 
който, от една страна е председател на съвета, а от друга страна е 
ръководител на местната изпълнителна власт.  

 В Шлезвиг-Холщайн и в Хесен съветът избира 
изпълнителното тяло - магистрат, измежду членовете на който 
назначава ръководителя на изпълнителната власт.  

 В Северен Рейн-Вествалия и Долна Саксония събранието 
назначава професионален ръководител на изпълнителната власт за 
шест или дванадесетгодишен период, а измежду своите членове 
избира председател на съвета, който е церемониален ръководител на 
общината.  

 Накрая, в Бавария и Баден-Вюртенберг ръководителят на 
изпълнителната власт се избира пряко от населението, но основно 
измежду кандидати с професионална квалификация, предлагани от 
политически партии. 

При всяка от четирите форми ръководителят на изпълнителната власт е 
отговорен за ежедневната координация на административната дейност, за 
подготовка и изпълнението на решенията на съвета. Във всички сфери на 
общинската дейност е забележим стремежът към засилване ролята на кмета. 
Като правило той е представител на съвета. Същевременно той има правото и 
задължението да оспорва противоречащите на закона решения на съвета, както 
и да спира тяхното изпълнение. Той е оправомощен да се разпорежда с 



 

финансите на общината. В негова изключителна компетентност се отнасят 
въпросите, делегирани на общината от апарата на провинциите. 
Доминиращото му положение се обяснява и с това, че той е не само висше 
длъжностно лице на местните органи на управление, но и представител на 
централната администрация на съответната провинция.  

И четирите главни форми на местно управление имат представителен 
орган, който се избира пряко от населението, за срок от пет години и 
представлява изборна колегия, която носи различни наименования: съвет 
(общински, градски), представителство (общинско, градско), градско събрание 
на депутатите и т. н. Избраните съветници осъществяват своята дейност на 
обществени начала.  

Административният апарат на общините е апарат само на конкретните 
единици на общинската система и формално е независим от федералната и 
провинциалната администрация. Но тези служители са под общия режим на 
Закона за публично-правната служба.  Изпълнителният апарат на общинските 
органи няма единна организационна структура. Числото на общинските 
управления, бюра и отдели е в пряка зависимост от броя на жителите, размера 
и местоположението на общините.  

Освен изградените специализирани отдели, в общините има и комисии. 
Създаването на финансова, контролна и планова комисии е задължително. При 
формиране състава на комисията в повечето провинции се изхожда от 
пропорционалното представителство на партиите, представени в общинския 
съвет. Освен членовете на съвета, в състава им се включват и компетентни с 
оглед съответната дейност граждани, броят на които не може да превишава 
половината от общия брой на членовете на комисията. Ограничението на 
представителството на гражданите в местните съвети се компенсира от 
различни граждански инициативи, които са начин за изразяване на 
общественото мнение по отношение състоянието и политиката на местното 
управление. 

Готовността за присъединяване към този вид политическа активност е 
два-три пъти по-голяма, отколкото интересът към една или друга 
политическа партия. Нерядко активността на населението на местно 
равнище е белег за отдръпване от политиката, тъй като хората се стремят 
към участие решаване съдбата на града, селището. Главна форма на 
гражданска инициатива е събранието на населението. Предложението за 
свикването му излиза от кмета. Той определя въпросите, които ще се 
обсъждат. 

Обхватът на компетентността на общините е пряк резултат от ръста на 
законодателното регулиране от страна на федерацията и провинциите. В 
Конституцията липсва пряко изброяване на правата и задълженията на 
общинските органи. Възприет е принципа на негативното регулиране - 
позволено е всичко, което не е изрично забранено.  

Общинските органи имат три вида функции: планиране, обслужване 
на населението, контролни функции.  



 

Местното планиране зависи от регионалните планове за развитие, като 
програми за строителство, използване на територията, планиране на бюджета, 
транспорта, училища и т.н. Плановете могат да бъдат средносрочни и 
дългосрочни. Под ръководството на общините са началните училища, 
гимназиите и някои професионални училища. В областта на здравеопазването 
общините финансират местните здравни учреждения, поликлиники, 
амбулатории. В сферата на социалното обезпечение дейността на общинските 
органи е ограничена от социалните служби на федерацията и провинциите. 
Контролната дейност на общинските органи са свързани със състоянието на 
поземления фонд, замърсяването на околната среда, санитарния контрол, 
контрола върху частното предприемачество. Общинските органи осъществяват 
дейност и по охрана на обществения ред и безопасност, като издават 
нормативни и индивидуални актове. Съгласно федералната конституция, 
полицейската дейност в Германия е от компетентността на отделните 
провинции. Общинска полиция има само в четири провинции. 

В сферата на стопанската дейност на общинските органи се включват 
следните групи въпроси: обезпечаване нуждите на населението от 
електрическа енергия, вода, транспорт, строителство, благоустройство и пътно 
строителство. Общинските органи финансират значителна част от разходите за 
подобряване условията на живот на населението на общината. Инвестициите 
се разпростират върху социалната сфера.  

Главните източници за годишен приход за местните власти са данъци 
(местният дял от федералните и провинциални данъци), общи и специални 
местни такси и мита, данъци, формиращи общинския бюджет (поземления и 
професионалния данък). Общините определят размера на местните данъци в 
рамките на закона. Професионалният данък се разпростира върху чистия, 
годишен доход на застрахователни компании, акционерни дружества и 
занаятчийски предприятия. Поземленият данък се плаща от селскостопански и 
дървопреработвателни предприятия. Същевременно главните източници на 
данъци за общините имат в общодържавната система второстепенно значение. 
Общините нямат дял в данък оборота, в данък бензин, и в други данъци, които 
формират голяма част от бюджета на държавата. 

Общините могат да получават и кредити, но само за инвестиции и за 
плащане на дългове. За да получи кредит обаче, общината трябва 
задължително да има разрешение от органа на надзора. Задължително условие 
е наличието на изключителна необходимост и отсъствие на възможност за 
решаване на финансовите проблеми по друг начин.Финансите на общинските 
органи в Германия са относително самостоятелна система. Като цяло местното 
управление в Германия продължава да има според международните стандарти 
относително големи средства. То се радва на широка свобода на действие в 
определяне на приоритетите.  



 

3.3. Изследвани добри практики 

Добра практика 1. Манхайм: Гражданско събрание относно планираното 
разширение на ТЕЦ 

Над 1 200 граждани участват в организираното от общинската 
администрация на Манхайм първо гражданско събрание на града за обсъждане 
на планираното разширение на топло електрическата централа (ТЕЦ). По 
време на дискусията са изложени всички аргументи и много факти. 

Провеждането на дискусията е определено като „един експеримент“ от 
кмета на града. Единодушното решение на манхаймския обшински съвет за 
провеждане на това гражданско мероприятие и фактът, че толкова много хора 
се отзоваха, показва значението на темата и подчертания интерес на 
гражданите на Манхайм към плановете за разширяване на електроцентрала. 
Целта на гражданското събрание не е да вземе решение за или против 9-ти блок 
на голямата електроцентрала в Манхайм (Целта на мероприятието е да се чуят 
и да се оценят аргументи и да се даде отговор на всички въпроси. Гражданското 
участие е важен принос към информацията и прозрачността, шанс да се 
провери собствената позиция, както и основа на дискусията в главната комисия 
на 17 юни и в общинския съвет 24 юни 2008 г. „Директният диалог, който е 
възможен тук, ще има влияние върху качеството на следващите дискусии“ 
твърди кметът на Манхайм, г-н Петер Курц. 

По време на проведения информационен кръг с участието на експерти 
кметът обясни представите си за характера и целите на гражданското събрание. 
Експерти от електрическия сектор имаха възможността да изкажат своето 
мнение и също да обосноват своята критика към формата на гражданско 
участие. Един от тях каза, че при една толкова важна тема като построяването 
на нова топлоелектроцентрала очаква „истинско гражданско участие“. „Ние 
обмисляхме интензивно едно гражданско решение“, каза кметът Курц. Тъй 
като обаче не градът, а правителственият президиум е ведомството, което 
решава въпроса относно 9-ти блок, възможно е резултатът от гражданското 
решение да не е приемливо и така да се накърни този демократически 
инструмент. 

При обмена на аргументи и мнения се получи смесица от одобрение и 
несъгласие. В заключителните си думи кметът на община Манхайм изказа 
задоволството си от протичането на мероприятието. Дискусията протекла 
интензивно и останала по същество, е мнението на кмета. За него гражданското 
събрание било „важна крачка към по-нататъшни дискусии в Манхайм и ще 
допринесе за формирането на мнение в общинския съвет“. 

 

Добра практика 2. Лайпциг: Гражданско участие за наименуване на улица 
или площад 

От 1 до 31 юли 2007 г. в Лайципг е  проведено гражданско мероприятие за 
наименуване на площад или улица в спомен на Мирната революция през 



 

есента на 1989 г. Градският съвет взе решение на 18 април 2007 г. да наименува 
едно забележително място в града на събитията от есента на 1989 г. Целта на 
дискусията е определяне на име и на място в града, което да бъде наименовано. 
Улицата или площадът трябва да получи новото си име на 9 октомври 2009 г. 
по повод 20-годишнина от историческото събитие. 

Резултатите от гражданското участие са обобщени в проект от една 
временна работна група с „Наименуване на улици“ и от членове на 
администрацията и на инициативата „Ден на Мирната революция – Лайпциг 9 
октомври“. Събранието на съвета се запозна с предложенията на 21 май 2008 г. 
и потвърди препоръката: „Наименуването на една улица или един площад 
на Мирната революция e съпроводено с още предложения за спомени на 
събитията от 1989 г. с цел да се изберат най-подходящите за честването на 20-
годишнината от Мирната революция на 9 октомври 2009 г.“ 

Добра практика 3. Берлин: Открито двуетапно гражданско състезание за 
ландшафтни планови идеи и реализиране на парк 
върху релсовия триъгълник 

В рамките на международното състезание за ландшафтно-архитектурни 
идеи и реализиране на парка в триъгълника от релси в Берлин беше проведена 
особено интензивна форма на гражданско участие. Процедурата се състоеше от 
три стъпки: гражданско запитване, информационни обиколки и семинари 
на място, както и възможност за участие на модерирана интернет 
платформа. Изключителната интензивност на общественото участие е 
резултат от дългогодишната история на планиране на релсовия триъгълник и 
от големия граждански интерес към това място. недостига-на обществени 
свободни пространства в отчасти социално нестабилните съседни квартали. 
Новият парк трябва да отговаря на и техните очаквания. Освен това, става 
възможно на някогашната релсова повърхност да се развие  един от последните 
големи градски паркове в днешно време.  

Още по време на подготовката на състезанието бяха използвани един след 
друг различни методи за участие на гражданите. Цел на тези различни форми 
на гражданско участие беше да се съберат възприятия, нагласи и 
предпочитания за ползване, както и желания и нужди на гражданите по 
отношение на бъдещия парк върху релсовия триъгълник. Резултатите от 
съответната форма на участие бяха съставна част от възнаграждението за 
ландшафтните архитекти от състезанието. 

В началото на инициативата бяха проведени едно писмено гражданско 
запитване и фокус групи с граждани, живеещи в съседство на бъдещия парк. В 
гражданската анкета, посредством въпросник, бяха оценени нуждите на 
живеещите в непосредствена близост до релсовия триъгълник. Запитани по 
пощата бяха 1 600 домакинства. С 25 % от отговорите имаше добра 
ретроспекция, която отрази големия интерес към мястото и инициативата. 

След това беше проведен модериран форум в интернет. Освен подробна 
информация около площта на релсовия триъгълник заинтересованите 



 

граждани можаха да представят и да дискутират своите идеи и приложения за 
бъдещия парк в онлайн диалог. 

Паралелно с това се предлагаха разходки в цялата, не достъпна 
обществено местност, в които взеха участие около 2 200 граждани. Към това 
участниците в семинарите можаха да споделят своите идеи и представи. На 
големи маси имаше на разположение планове и материали за рисуване. 
Многобройни представители на администрацията присъстваха на двете фази 
на гражданското участие и бяха готови да отговарят на всички въпроси на 
гражданите. Предложенията от запитванията, от онлайн диалога и 
опознавателните разходки, както и от семинарите представляваха важна 
информация за участниците в състезанието в първата състезателна фаза. 

През пролетта на 2006 г. във втората фаза на гражданското участие на 
място бяха представени и обсъдени 11 проекта. Особеното на тази фаза беше 
директният диалог между ландшафтни архитекти, журито по присъждане на 
наградите и гражданите. Освен това в три модерирани дискусионни форуми с 
гражданите, ландшафтните архитекти и представители на администрацията и 
на журито бяха обсъдени най-важните теми в гражданското участие от първата 
фаза, съблюдаването им в настоящите проекти, както и други предложения и 
желания. Протоколът от форумите и от разговорите между граждани и 
ландшафтни архитекти беше предаден на 11-те бюра за планиране за 
разработване на техните проекти. Освен това през пролетта на 2006 г. имаше 
възможност да се изкажат мнения онлайн. 11-те проекта, които бяха достигнали 
до втори етап, бяха изложени две седмици в кметството Фридрихсхайн-
Кройцберг. 

Добра практика 4.  Хановер: План-игра общинска политика 

За какво става дума? В проекта „План-игра общинска политика“ 
ученици влизат в ролята на политици, в случая в ролята на общински 
съветници. Изхождайки от базисна информация за работата на общинските 
съветници, те се разделят на политически групи, разработват актуални 
политически теми от собствената им жизнена сфера и формулират 
предложения и запитвания. В това начинание те са подкрепяни от реални 
заемащи длъжността общински съветници. Краят представлява едно възможно 
най-близко до действителността „симулирано“ заседание на Общинския съвет 
под ръководството на действащия реален кмет на окръга. 

За кого се отнася проекта? Ученици от 10-ти и 11-ти клас 

Какво учат младежите от проекта? Учениците се запознават на 
практика със задачите, методите на работа и протичането на работата на 
общинския съвет. Те влизат в личен контакт с политици и научават как те 
„правят политика“ и колко многообразна е тяхната ежедневна политическа 
работа. При това те биват насърчени и подготвени да участват по-активно в 
реалната местна политика.  

Кои важни предпоставки трябва да се вземат под внимание? 
Необходимата съдържателна подготовка се провежда в рамките на уговорената 



 

между общинския съвет, училището и администрация план-игра. Тя се 
провежда в рамките на два месеца. Повечето време (освен симулираното 
заседание) може да се вмъкне в организацията на учебните часове. За 
вътрешната координация в училището и сътрудничество с общинските съвети 
и администрацията е нужен отговорен учителски контрол. Общата 
координация на план-играта се поема от община Хановер.  

Добра практика 5. Франкфурт (Майн): Здраве чрез гражданско участие! - 
Служба Гражданско участие 

Служба „Гражданско участие” е създадена в рамките на проекта на град 
Франкфурт „Здрави градове“ през 1991 г. Службата се финансира 
изключително от общината. Тя насърчава инициативите и взаимодействието с 
гражданите. Службата се ориентира изцяло по целите и стратегиите на хартата 
от Отава за насърчаването на здравеопазването. Институцията се 
характеризира с ролята си на мост между администрация и граждани. 

В службата „Гражданско участие” се предлага възможността да се научи 
кои организации, инициативи и проекти в града какви цели преследват, как 
може да се влезе в контакт с тях, кой и какво във Франкфурт улеснява 
самоинициативния ангажимент. 

Службата подкрепя инициативи, организации за самопомощ или проекти 
във връзка със здравеопазването при намирането на нови членове, в търсенето 
на нови територии при осигуряване на средства, в сътрудничеството с 
общинската политика и администрация, при компетентни въпроси и при 
проблеми на вътрешните организации. 

Самоорганизирани групи намират в службата Гражданско участие 
периодични планове за инициативи на актуални теми, намират контакт с 
важни партньори, семинари по общинско-политически въпроси, както и 
продължаващо обучение в специализирани области. 

Добра практика 6. Мюнхен: Гражданско участие в проекти за детски и 
спортни площадки и места за отдих 

От 1995 г. Строителният реферат планира детски площадки, зелени 
площи, паркове в избрани проекти заедно с деца, младежи и възрастни. Оказа 
се изключително полезно бъдещите ползватели да се включат предварително в 
процеса на планиране. Междувременно, гражданското участие в главния отдел 
по градинарство спада към ежедневното планиране. С информационни 
мероприятия, обществени дискусии, местни заседания, разговори за планиране 
и мениджмънт и семинари става възможно да се постигне висока 
приемственост за външно оформление и оформяне на дадена зелена площ или 
за изпълнението на дадена строителна мярка. 

Резултатите от гражданското участие свидетелстват за интерес и богатство 
от идеи, но и за разбиране и познания по гражданските и плановите важни 
пунктове. 



 

Цели на гражданското участие в планирането. Строителният реферат 
залага на участието на гражданите, за да разработи планове на  детски 
площадки и обществените зелени площи, което отговаря на изискванията и 
желанията на ползвателите. В града, където всеки квадратен метър детски кът 
или парк е с голяма стойност, гражданското участие в планирането помага да 
се предотвратят грешки в планирането. 

Преди всичко при площи, чието оформление се дискутира усилено и е 
оспорвано и при които може да се очакват конфликти, целенасоченото участие 
на бъдещите ползватели във фазата на планирането се оказа изпитано и 
можаха да се разработят общи решения. Цел на съвместното планиране обаче е 
не е само да са доволни бъдещите ползватели – както показва опитът, те поемат 
и по-късно повече отговорност за техния кът за свободно време и показват 
ангажираност, когато става въпрос за ползването, функционалността и 
съхраняването.  

 Форми на гражданското участие: Гражданското участие може да се 
организира по различни начини. В зависимост от съответния проект, неговата 
големина и значение, както и от хората, които ще го ползват в последствие, 
възможностите за участие се простират от разговори с отделни граждани 
относно информационни мероприятия за жителите на цели части от града до 
модерирани разговори за планиране и семинари. Търси се открития диалог на 
гражданите с администрацията, в която чрез събиране на идеи, дискусии, 
формулиране на цели и преценка се постига резултат, с който след това 
планиращите могат да продължат да работят. 

Пример за планиране на детска площадка. Участието на деца и младежи 
винаги зависи, разбира се, от съответната ситуация. Принципно обаче, всички 
участници, деца и младежи, техните възпитатели, родители, съседи и 
планиращите се събират на местно заседание. В един първи семинар се 
представя проектът, формулират се цели и се събират идеи. Чак тогава трябва 
да се поставят основните акценти. Кои идеи са приложими и кои не? При това 
става въпрос за нужда от място, потенциални опасности и разполагаем бюджет. 
След дискусия и преценка се обобщават желанията и идеите на участниците в 
семинара и се предава на планиращите като основа за проект. После на една 
втора среща проектът се поставя в центъра на обсъждането. Той трябва да 
премине през точна проверка: приложени ли са идеите на децата? Включени 
ли са например и желанията на момичетата? Какви трудности са възникнали 
при планирането? Трябва ли отново да се внасят промени? Чак когато проектът 
е одобрен от всички, може да започне планиране на изпълнението. И след 
посещения или дори спекулации по време на строителния етап всички отново 
се събират на празника по откриването. 

3.4. Изводи и приложими препоръки 

Представените практики показват наличието на разбиране на ползите и 
ефективността от гражданското участие във всички фази на осъществяването 
на проекти и дейности, предприемани от местното управление в рамките на 
неговите функции. Трябва да се отбележи и наличието на добри традиции в 



 

тази посока. Участието на гражданите в процеса на планиране на дадена 
инициатива осигурява не само съответствие на бъдещите дейности с 
конкретните нужди и желания на гражданите, но също така и с ангажимент от 
страна на гражданите при използването и поддържането на обществените 
пространства. 

При провеждането на консултациите се прилагат различни инструменти, 
осигуряващи ефективно участие на широк кръг от граждани, както и различни 
пътища за събирането на мнения по обсъждания въпрос – запитвания чрез 
въпросници, изпратени по пощата, информационни обиколки и семинари 
на място, участие чрез модерирана интернет платформа, провеждане на 
фокус групи и др. Следва да се подчертае широко прилагания подход за 
предварителното предоставяне на гражданите на достатъчна по обхват и 
същност информация относно обсъждания въпрос, което осигурява 
формиране на отношение и събиране на адекватни граждански мнения. 

Основен извод от представените практики е и необходимостта от добра 
подготовка на местната администрация за провеждане на подобен тип 
консултации и форми на гражданско участие. Експертите на местната 
администрация следва да познават в достатъчно добра степен прилаганите 
инструменти за участие, информацията и мненията, която всеки един от тях 
може да генерира, както и приложимостта им в различните случаи, в 
зависимост от целевите групи граждани, участващи в консултациите, както и 
разглежданите въпроси. Важно е да се подчертае и осигуряване на участието на 
експерти по конкретните въпроси, които да могат да отговорят на въпросите на 
гражданите, както и използването на събраната информация и идеи от 
гражданите в процеса на планиране на различните инициативи и действия, 
предприемани от местната власт. 

 

4. Великобритания 

4.1. Общо описание на административно-териториалното устройство 
и месното самоуправление  

Държавно устройство на Обединеното кралство 

Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия се 
дели на 4 историко-географски области: Англия, Уелс, Шотландия и Северна 
Ирландия, всяка от тях има различно административно деление. Обединеното 
кралство е парламентарна демокрация, която функционира в рамките на 
конституционна монархия. Монархът е държавният глава, а назначаваният от 
него министър-председател е на практика политическият ръководител на 
Обединеното кралство и изпълнява функциите на глава на правителството на 
Нейно Величество. 



 

 
 

Административно деление 

Правителството на Нейно величество е екип от министри, отговорни 
за провеждането на националната политика. Министър-председателят се 
назначава от Кралицата, а всички останали министри се назначават по 
препоръка на министър председателя от Кралицата. Повечето министри са 
членове на Камарата на представители. Министърът на финансите е член на 
Камарата на лордовете. Съставът на правителството може да се различава по 
брой на министрите и обозначение на министерствата – възможно е създаване 
на нови или закриване на министерства, като функции могат да бъдат 
прехвърляни между министрите. Правителството работи във различни 
формати, в зависимост от конкретния казус. И както пише на една от 
страниците, посветени на Обединеното кралство: ”Това е една удивително 
объркана система, но тя работи.” 

По традиция министър-председателят е и първи министър на финансите 
и министър на държавната служба. Неговата уникална властова позиция 
произтича от подкрепата на мнозинството в Камарата на представителите и 
правомощията му да назначава и освобождава министри. Отговорности на 
централното законодателно правителство 



 

Парламентът запазва абсолютен суверенитет, това го поставя над всички 
административни институции и на двете нива – централно и локално. 

Особени отговорности на централно ниво: 

 Външна политика включително към Европа 
 Отбрана и национална сигурност 
 Данъчна стабилност 
 Икономическа и валутна система 
 Пазар на стоки и услуги 
 Политика по заетостта 
 Социално благосъстояние 

В организацията на управлението следващото ниво на взимане на 
решения след Кабинета са Правителствените комитети в различни области на 
политиката(Комитети към Кабинета), към някои от тях работят и под-
комитети. Решенията на ниво Комитети са легитимни и обвързващи за цялото 
Правителство.  

Голям брой постоянни държавни служители помагат на министрите и 
министерствата в създаването и провеждането на правителствената политика. 

Законите, приети от британския парламент, се прилагат в по-голяма или в 
по-малка степен в Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия  

 

4.2. Правомощия на местното самоуправление 

Местно самоуправление 

Макар че, правителствената политика в по-голямата си част се 
осъществява от правителството и парламента на Обединеното кралство и тези 
на Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, част от отговорността за 
изпълнението й се носи и от органите на местното самоуправление.  

Днес, органите на местното самоуправление в Шотландия, Уелс и Северна 
Ирландия работят повече със своите парламентите и събранията, отколкото с 
британското правителство. 

4.3. Изследвана добра практика  

Онагледяващ пример за структурата на местно самоуправление може да 
се даде с тази в град Честър: 

(В настоящото описание неправителствена организация се използва в широк 
смисъл като обобщено понятие за различните видове организации, представляващи 
структури на гражданското общество). 

Конституцията на Градския Съвет - Честър 



 

Градският Съвет в Честър функционира според уредба, която 
регламентира как да оперира Съветът, как да се вземат решения и как да се 
следват последващите процедури, така че да има ефективност, прозрачност и 
отчетност за гражданите. Някои от тези процеси се изискват от закона, докато 
други са в компетенциите на самия Съвет. Уредбата се състои от 16 члена/ 
точки, които извеждат основните правила за управляване работата на Съвета. 
По-детайлните процедури и правила се установяват в отделни постановления и 
протоколи. 

Какво представлява Уредбата? 

Чл. 1 от Уредбата поверява на Съвета ръководството на общината, въвежда 
гражданите в процеса на вземане на решения, подпомага Съветниците да 
представляват избирателите си, благоприятства за ефективен, ефикасен и 
отговорен, безпристрастен и прозрачен процес на вземане на решения, 
съдейства и за подобряването в предоставянето на услуги. От чл. 2 до чл. 16 се 
обясняват правата на гражданите и как точно функционира Градският Съвет.  

Как точно работи Градският Съвет? 

Съветът се състои от 60 Съветника, като всеки е с мандат от 4 години. Една 
трета от тях се преизбират на всеки 3 години. Съветниците са отговорни по 
демократичен начин към своите избиратели. Служебният им дълг е към цялата 
община/ общност, но все пак те имат специални задължения към гражданите, 
които ги избират, а и към тези, които не са гласували за тях. 

Съветниците се задължават да спазват етичния кодекс/за добро 
поведение/ и високите стандарти в методите, които използват за изпълнението 
на служебните си задължения. Комисията по Етика и Стандарти ги обучава и 
съветва в тази насока.  

Обикновено събранията на Съвета са открити за обществеността. На тях 
Съветът взема решения относно общата си политика и планува бюджета си 
всяка година. 

Област Честър се състои от 31 избирателни района – административни 
поделения (wards). Всеки Съветник представлява приблизително 1600 
избиратели. 

В Честър съществува двустранна система на местно управление, което 
означава, че предоставянето на услугите на местно ниво се поделя между 
Областен (County Council) и Градски Съвет (City Council). Областните съвети 
отговарят за предоставянето на някои услуги като образование, социални 
услуги и стратегическо планиране, докато Градските Съвети поемат 
осигуряването на по-широк кръг дейности като събиране на данъци и такси, 
опазване на околната среда и т.н. В двустранната система на управление 
гласоподавателите избират съветниците и за двата типа власти. 

Начин на вземане на решения. Структура на Съвета. 

Съветът назначава Изпълнителен орган, който отговаря за оперативното 
управление на града. Изпълнителният орган се ръководи от Изпълнителен 
Директор и от още 6 членове (Директори на Дирекции). През 2007 г. Съветът 



 

приема промяна в разпоредбите засягащи начина на вземане на решения, 
което дава право на всеки един Член на Изпълнителния орган да взема 
административни решения. Когато трябва да се дискутират или вземат важни 
решения, за да могат те да се разискват предварително, съществува практика да 
се публикуват в предварителния план изготвен от Изпълнителния орган. Ако 
се налага тези важни решения да се дискутират на заседание на 
Изпълнителния орган, заседанието обикновено е отворено за различните 
мнения, споделяни от обществото. Изпълнителният орган няма право да взема 
решения, които не са съобразени с общата политика и бюджета, гласувани от 
Градския Съвет. Ако все пак има такова намерение – да предприеме такива 
действия, трябва да се допита до Съвета.  

Градският Съвет назначава също 7 Районни Комитета (Area Committees), 
които имат делегирани, от Изпълнителния орган, права за вземане на решения. 
7-те Районни Комитета организират публични срещи по определените райони 
в областта. 

Съветниците избират Кмет (Lord Mayor), който всъщност е председател на 
Съвета. Кметът заедно с Шерифа и Заместник-кмета, които също се избират от 
Съвета и са негови членове, изпълняват административните и официалните си 
задължения в продължение на една година. 

Структура на Градският Съвет 

Градският Съвет на Честър се състои от 7 Дирекции, като всяка е 
отговорна за определени сфери от услуги: 

- Изпълнителен Директор (Leader) 

Комуникации, Политика, Изследвания и Информация, Структуриране на 
службите. (Ръководи останалите 6 дирекции). 

- Клиентски услуги 

Услуги за клиента, Е-правителство и технологии, Сътрудничество, 
Юридически услуги, Паркиране. 

- Култура и Общност 

Култура и Общност, Установяване на партньорство и добросъседство, 
Работна ръка 

- Развитие 

Прираст на населението, Градоустройство, Координиране на развитието, 
Извършване на услуги. 

- Ресурси 

Счетоводство, Външен капитал, Имоти и проектиране, Одит 

- Околна среда 

Гражданска защита, Обществени площи, Здраве и околна среда 

- Население и напредък 



 

Човешки ресурси, Корпоративна администрация, Помощ за бизнеса 

Районни Комитети  

Районните Комитети се създават с цел процесът на вземане на решения да 
стане по-достъпен за районните общини. Така, сега някои решения се вземат на 
местно ниво – на събранията организирани от Районните Комитети, а не както 
преди – от Общината в Честър. 

Седемте Районни Комитета включват всички Градски Съветници на 
Честър, които от своя страна работят в партньорство с гражданите, с Градските 
и Общински Съвети (Parish Councils), със съществуващите общински групи и 
мрежи, както и с бизнеса. Това взаимодействие подобрява включването на 
обществеността в процеса на вземане на решения и в разрешаването на 
проблемите свързани с предоставянето на услуги. Правата за вземане на 
решения са делегирани на Районните Комитети от Градския Съвет и 
Изпълнителния орган. Взетите решения засягат главно услугите предоставяни 
от Съвета и създаването на нови партньорски взаимоотношения. Целта е не да 
се премахват или дублират услуги, които вече съществуват, а да се добавят 
такива, които биха задоволили нуждите на местно ниво. 

На редовните заседания на Районните Комитети в Общината (най-малко 4 
пъти годишно), за които обществото се информира непрекъснато, се 
представят доклади и предложения, направени от служителите на Съвета и 
засягащи цялата област. На практика, решения се вземат от съветниците, които 
се консултират от самото общество. Районните Комитети информират 
общините за предоставянето на услуги на местно ниво, за интересите на 
гражданите, и насърчават активността на населението. Комитетите допринасят 
за гласността и чуваемостта на обществото. Част от техните правомощия са: 

- да решават каква част от бюджета предназначен за предоставянето 
на услуги на местно ниво да се похарчи; 

- да дават препоръки (например относно спецификации в някои 
договори за поддръжката на обществени паркове и градини, за 
почистването на улиците и т.н.); 

- да изграждат взаимоотношения и да консултират, заедно с 
Градските Съвети, други местни власти, общински групи и агенции, в 
полза на местната/ районната община и др. 

Съществуват още 6 комисии, които заедно с Комисията за проверка и 
преглед подпомагат работата на Изпълнителния орган и Съвета. Като правят 
обществено проучване по въпроси засягащи интересите на местно ниво, те 
предоставят на гражданите възможността да изразят мнението си относно 
работата на Съвета. Това води до изготвяне на доклади и препоръки, които 
всъщност представляват съвети към Изпълнителния орган и Градския Съвет – 
за политиките, бюджета и предоставянето на услуги, ръководени от тях. 
Общинските комисии извършват и мониторинг върху решенията взети от 
Изпълнителния орган. Те имат правомощията да отменят решение, което вече 
е взето от Изпълнителния орган, но още не е реализирано. Това ги 
упълномощава да преценяват дали едно решение е правилно или не. Могат 



 

също да препоръчат на Изпълнителния орган да се преразгледа самото 
решение. От друга страна комисиите се консултират от Изпълнителния орган 
и Градския Съвет относно предстоящите решения и развитието на политиките. 

Градските и Общински Съвети  

Градските и Общински Съвети (Parish Councils) са първото ниво на местно 
управление в общината, която те представляват. Те са съставени от съветници 
избирани чрез гласуване и предоставят широк спектър от услуги на общинско 
ниво (имат правомощия простиращи се от разпределянето на общинска земя 
до осигуряването на плувни басейни, например). В Област Честър има 46 
Градски и Общински Съвета. Установени са със закон. 

ПАКТЪТ* - (Chester's Compact) 

Пактът (“Компакт за взаимоотношенията между Правителството и 
доброволческия и обществения сектор”) представлява официално 
споразумение между активните в Област Честър публични, неправителствени 
и общински (правителствени) организации, чиято цел е изграждане на по-
добри работни взаимоотношения (между тях самите), за да се постигнат по-
високи резултати в областта на разпределянето на финансови средства, 
произвеждането на блага, предоставянето на услуги, консултации; в 
доброволческата дейност и работата с районните (на местно ниво) общини и 
малцинствата. Градският Съвет на град Честър също се включва в това 
споразумение.  

Става въпрос за формиране на сътрудничество между всички 
организации (включително благотворителните и религиозните), на всички 
нива, с всички законови средства, за да се постигнат взаимни ползи – както за 
организациите, така и за общините в Област Честър, които всъщност трябва да 
допринесат за благоденствието на цялото население. Това на практика 
наистина се получава. Всички организации (неправителствени и 
правителствени) в град Честър взаимодействат във всички сфери и на всички 
нива, които засягат благополучието на гражданите. Факт е, че постигането на 
всестранно партньорство е заложено в държавната политика на 
Великобритания. Град Честър не прави изключение и съвсем успешно спазва и 
реализира целите на това политическо поведение. 

*Забележка: 

1) Пактове (Compacts): Централното Правителство на Англия изисква 
всички обществени организации да изготвят споразумение за сътрудничество 
на местно ниво, което да включва неправителствените, общинските, както и 
религиозните организации. Всички райони на местната власт в Англия се 
задължават да имат по места такъв вид Пакт за сътрудничество. Очаква се също 
Обществените организации да прилагат високи стандарти и да следват 
добрите практики. 

Правомощия и финансиране на местната власт  

Местните власти притежават широк спектър от правомощия и 
задължения. Националната политика се ръководи от централното 



 

правителство, но пък Съветите на местно ниво отговарят за всекидневното 
предоставяне на услуги и проблемите засягащи гражданите. Местното 
самоуправление се субсидира от правителството на Великобритания и 
общинските, както и тези свързани с бизнеса, данъци и такси. 

Разходите на правителството на местно ниво на практика представляват 
една четвърт от държавните разходи за обществени нужди. В Северна 
Ирландия, Областните Съвети все още набират средства от местни (общински) 
и бизнес такси. Правителството на Великобритания (или делегираното 
правителство на Шотландия, Уелс и Северна Ирландия) отпуска общи и 
специфични субсидии, за да предостави възможност на местните власти да 
осигуряват необходимите услуги. С цел да се прецени големината на 
определена субсидия, правителството използва система, която отчита броя и 
стойността на имуществеността във всеки един район, а и колко струва да се 
осигурят услугите там.  

Общинските данъци (Council Tax) осигуряват една четвърт от 
финансирането на местните власти. Те, позовавайки се на годишния си 
бюджет, сами определят общия размер на данъците. Всяко домакинство 
заплаща данък, който зависи от стойността на неговото имущество. 
Правителството има властта да решава дали увеличенията в бюджета на 
местната власт, както и на данъците, не са прекалени. Съществуват също и 
данъци и такси свързани с различните видове бизнес и такива, които не са 
свързани с притежаване на имущество. Налозите на национално ниво се 
определят от централното правителство. Приходите се събират от местните 
власти в общ правителствен фонд и се преразпределят за местните власти. 

Годишният отчет на местната власт подлежи на одит от независим 
финансов инспектор, който се назначава от Държавната Комисия за Финансова 
Ревизия. На практика всеки гласоподавател в определен район може да 
дискутира с одитора този годишен отчет. 

 

Добра практика 1. Групи от Центъра за консултации по бюджета (Focus 
Groups) към Градски Съвет на град Честър 

 

В Англия по закон местните власти са задължени да се консултират с 
гражданите относно годишния си бюджет. Разбира се възможностите за 
промени в бюджета са ограничени поради съществуването на законови 
задължения, фиксирани разходи и неизбежни разходи за поддръжка и работа. 
Въпреки това периодично средствата могат да се пренасочват, за да могат по-
добре да отразяват съществуващите приоритети и ангажиментите поети от 
общината.  

Така за да разбере и изследва какво е общественото мнение, през ноември 
2007 г. Градският Съвет на Честър създаде серия от Фокус Групи (Местни 
Инициативни Групи), състоящи се от местни жители и представители на 
неправителствения сектор. По същото време Съвета организира и отделно 



 

събитие насочено конкретно към бизнес сектора, за да може да види и неговите 
възгледи относно местния бюджет. Целта на цялата инициатива беше да се 
разбере, какви са най-важните услуги според гражданите, неправителствения 
сектор и местния бизнес, които Градският Съвет на Честър да предоставя, 
върху кои услуги трябва да се съсредоточат финансовите разходи, какви 
спестявания в разходите могат да бъдат направени. Ключовите послания от 
проведеното изследване на практика представляват посоката, в която трябва да 
се работи, за да се постигне едно добро ниво на благосъстояние в община 
Честър.  

За осъществяването на допитването фокус групите бяха предпочетени 
пред останалите социологически методи, тъй като те представляват отличен 
начин за разбиране на мненията, желанията и оплакванията на участниците в 
допитването. Освен това този метод е много подходящ, когато става въпрос за 
проблеми, изискващи задълбочен анализ и дискутиране. Участниците във 
фокус групите бяха избрани сред хората, участващи в Гражданския панел на 
община Честър. Панелът се състои от около 1300 жители на общината, които 
изявяват желание да участват в редовни допитвания до населението. 1/3 от 
него се обновява всяка година и винаги се следи участниците да представляват 
адекватно всички групи от местното население. В допитването участваха само 
някои групи, представени в Панела – възрастните граждани (над 65 години), 
граждани на възраст между 18 и 44, жители на града, на предградията и на 
селските райони. Всяка фокус група имаше между 6 и 13 участника. Освен това 
всяка от тях се събираше по различно време на деня, за да могат всички да имат 
възможност да участват. Преди да пристъпят към обсъждане на бюджета, на 
участниците във фокус групите беше предоставена информация за услугите, 
които община Честър предлага, финансите, необходими за тяхното 
осигуряване и евентуалните приходи, генерирани от тези услуги. В резултат на 
всичко това беше изготвен доклад с основните изводи от допитването.  

Проучването показа, че за гражданите на община Честър най-важни са 
услугите, които засягат тяхното ежедневие. По-специално, това са услугите, 
които правят град Честър приятно място за живеене, работа и посещение. 
Също така гражданите са благосклонни към услуги, които подпомагат града и 
виждат връзка между просперитета на Честър и благосъстоянието на жителите. 
Специфични услуги, които отразяват тази гледна точка, са: 

• Събиране на отпадъци и рециклиране; 
• Сигурност в общината; 
• Опазване на историческите паметници и архитектурата; 
• Парковете и зелените площи; 

Има и други услуги, които гражданите смятат за важни, без да виждат 
необходимост те да бъдат с приоритет. 

Допитването показва, и за кои услуги гражданите биха искали да има 
повече средства, а именно – това са услугите, които те смятат за важни за 
настоящето и бъдещето:  

• Паркове и зелени площи; 



 

• Опазване на сградите с историческо значение; 
• Събиране на отпадъци и рециклиране; 
• Дейности свързани с децата и младите хора; 

Според проучването жителите на Честър считат за важни практически 
всички услуги и не изявяват желание да се прави преразпределение на 
средтсвата, предназначени за тяхното осигуряване. Те твърдо заявяват, че 
желаят от Градския Съвет на Честър да направи така, че предоставянето на 
услуги да стане възможно най-ефикасно. (Попитани, в осигуряването на кои 
услуги могат да се направят икономии, много граждани искат да се направи 
така, че централните поддържащи услуги да са възможно най-ефикасни). 
Местните граждани считат също така, че има сфери, в които други биха могли 
да подпомогнат услугите предоставяни от Съвета, както например бизнес 
сектора допринася за финансирането на поддържането на град Честър. 

У населението има разбиране, че някои услуги трябва да бъдат с 
„неутрална стойност”, т.е. чието финансиране не би трябвало да се променя. 
Това са специфични услуги, които са от полза не е само за местните 
данъкоплатци, или услуги, които е добре да съществуват, но не са крайно 
необходими, каквато например е електронната карта „Charisma Card”. 

Представителите на неправителствения сектор считат за най-важни 
услугите, които подкрепят уязвимите групи - бездомните, лишените от 
благоприятни условия на живот, бедните и хората с увреждания, също така и 
услугите, които допринасят за единството на общността, като сигурността, 
обществения транспорт и възможностите за намиране на работа и условията на 
труд. Това показва, че участващите в неправителствения сектор се ръководят от 
това, кои са услугите, които са в помощ на техните организации и на хората, 
които те представляват. Неправителствения сектор смята, че услугите с най-
голяма важност и в които би трябвало да се влагат повече пари са следните: 

• Осигуряване на помощ за бездомните, за да могат да намерят жилище и 
насочване на повече усилия за справяне с този проблем; 

• Осигуряване на достъп и консултации; 
• Подобряване на благоустройството и развитие на добросъседските 

взаимоотношения; 
• Осигуряване на отстъпки при пътуване с градския транспорта; 
• Сигурност; 
• Осигуряване на автобусен и друг вид обществен транспорт; 
 
Представителите на неправителствения сектор, подобно на гражданите 

смятат, че би могло да се спести от услуги, които не са жизнено важни за 
общността като например регулиране и намаляване на трафика, Строителство 
на нови сгради за бизнеса, управление на административния ресурс, 
корпоративни услуги и др. Според тях част от средствата, предназначени за 
тези услуги биха могли да се пренасочат към други, които са по-необходими.  

Бизнес секторът смята, че е важно самият Градски Съвет на Честър да има 
основните права за извършването на услуги от обществена полза, така че 



 

инвестициите да бъдат реално използвани за чистотата, безопасността и 
сигурността на град.  

Инициативата подета от Градския Съвет на Честър се оказа много полезна 
за синхронизиране на приоритетите между гражданите, неправителствения 
сектор, бизнеса и местните власти, а това е от голяма важност за доброто 
функциониране на всяка една община. След провеждането на общественото 
допитване, всички събрани мнения и препоръки бяха надлежно отразени в 
бюджета на община Честър за 2008 г., доближавайки го така възможно най-
много до желанията на гражданите.  

Добра практика 2. Честър в Партньорство: Местно Стратегическо 
Партньорство/МСП/ за град Честър 

"Честър в Партньорство" представлява Местно Стратегическо 
Партньорство (LSP - Local Strategic Partnership) за община Честър. Този метод на 
организиране на партньорство има за цел да обедини местните власти с всички 
доставчици на услуги, с местния бизнес и с пълния спектър от 
неправителствени организации и обществени групи в община Честър, с цел да 
се постигне съвместен подход за справяне с икономическите, социални и 
екологични проблеми на територията община Честър. По-конкретно, целите 
на МСП включват поддържането и преразглеждането на Общинския план 
"Пътят на Честър Напред" (Chester's Way Ahead) като стратегическа рамка за 
индивидуални и съвместни действия; съвместната работа за подобряване на 
условията за живот и по-добрата интеграция на гражданите от най-бедните 
райони на община Честър; осигуряването на връзка между различните видове 
партньорства, организации и агенции в община Честър и нейните райони. 

„Пътят на Честър Напред” („Chester's Way Ahead”) 

През зимата на 2004 – 2005 г. беше решено Общинският план „Пътят на 
Честър напред” да бъде преразгледан и актуализиран, като това стане чрез 
МСП „Честър в партньорство”. За тази цел бяха взети предвид и мненията и 
исканията на жителите на общината.  

Какъво представлява планът на Общината?  

„Пътят напред” представлява договорено споразумение за подобряване на 
качеството на живот в Община Честър. Той определя приоритетите и целите, 
които да подобрят предоставянето на обществени и други услуги, така че те да 
отговарят възможно най-много на нуждите и стремежите на общността. Планът 
започва с представяне на мненията, приоритетите и проблемите на местното 
население като няма за цел да пренебрегва миналото и да противоречи на 
постигнатото дотук. Напротив, той надгражда и развива съществуващите 
планове и стратегии и се стреми да идентифицира, къде точно може да се 
работи по-ефективно с партньорските организации. 

Според Закона за местното самоуправление от 2000 г., всички местни 
власти са длъжни да изготвят собствен общински план или стратегия, които да 
се отнасят до бъдещото социално, икономическо и екологично благополучие 
на тяхната община. През есента на 2003 година „Честър в Партньорство” 



 

започна преразглеждане на съществуващия Общинския план на град Честър. 
За тази цел се прегледа оригиналния план и се сравни с актуалната 
статическата информация, налична за общината; също така в процеса бяха 
включени и жителите на общината и бяха взети предвид техните идеи. Това 
преразглеждане дава началото на новия общински план - „Пътят на Честър 
напред”. Той определя приоритетите на гражданите на Честър, посочва това, 
което вече е направено за тяхното постигане и как точно ще бъде измерен 
напредъкът за всеки един от тях. Планът идентифицира още, къде точно да 
бъдат насочени най-много усилия, особено в областта на градоустройството и 
къде качеството на живот на хората има най-голяма нужда от подобряване. 

Новият променен Общински план официално влиза в сила на 21 
октомври 2005 г. и оттогава е достъпен за всички, които желаят да го 
консултират или придобият от Интернет. 

За да не остане обаче всичко казано дотук просто на хартия и за да се 
постигане по-голяма отчетност и прозрачност на плануваните действия, а също 
така и за да може самите граждани да се убедят, че трябва да бъдат по-активни 
в участието си в управлението на града, едновременно с влизането в сила на 
изменения Общински план беше решено редовно да се публикува доклад, 
който да се казва „Честър Днес”. Целта на този доклад е да се засягат и отчитат 
всички заложени дейности, свързани с развитието на Честър. Той представлява 
фактически и статистически анализ на предизвикателствата за бъдещето на 
община Честър, който освен всичко друго допълва и укрепва Общинския план. 
Той е създаден основно за да: 

Подпомогне идентифицирането на ключовите въпроси в Честър, да 
съдейства за определянето на приоритетите на града и да предоставя основна 
информация, която да показва на хората, живеещи в Честър постигнатия 
напредък. 

Предоставя достъпна информация за община Честър на всички 
заинтересовани страни.  

Също така, идеята е докладът „Честър Днес” да насърчава обществения 
дебат, провокираща възникването на много нови идеи, които да бъдат след 
това включвани в общинските, а и в други планове за укрепване социалното, 
икономическото и екологичното благосъстояние на общината. 

Разбира се докладът няма за цел да се взема под внимание интересите, 
опита и схващането на всички хора, а по-скоро се стреми да очертава най-
главните въпроси и да предоставя статистическа основа, от която всеки човек да 
може да отсъди, предположи или реши, как отделни промени или липсата на 
такива промени, го засягат лично. В доклада всички източници на информация 
се посочват заедно с връзки към уебсайтове им в Интернет, ако има такива, като 
информацията се актуализира непрекъснато. 

Във връзка с НПО и взаимодействието с тях данните от доклада сочат, че 
благодарение на дейността си, НПО и общинските организации играят важна 
роля в живота и благополучието на община Честър, било то като чрез 
доброволците си или чрез платените си служители, като освен това активност 



 

се наблюдава у всички граждани. Така например из област Чешайър (Cheshire) 
има повече от 2000 доброволни и общински организации, в които работят 
около 6 550 човека (много от тях – на непълно работно време). Финансовите 
доходи за тях са около £ 120 милиона. 

В самия Честър има повече от 500 доброволни и общински организации. 
Те са базирани в общината, самофинансират се и се ръководят от доброволци 
или от наемен персонал. Много организации в областта имат годишен доход 
под £ 10 000, докато други, участващи в предоставянето на ключови услуги са 
със значителни годишни обороти. Те работят във всички области на 
предоставяне на услуги, от които гражданите се нуждаят. 

Фактът, че в Честър има активно гражданско общество и че гражданите 
дават част от свободното си време, за да работят като доброволци е от голяма 
полза за общината. Икономическата стойност от дейността на доброволците е 
огромна и може да бъде илюстрирана, с примера на Центъра за Доброволци – 
град Честър, в който през 2004 – 2005 г. са работили 500 човека. Ако дори 
половината от тези доброволци (250 човека) работят доброволно само по един 
час на седмица, това прави около 13 000 доброволно изработени часа на година. 

Изчислено е, че стойността на приноса от един доброволец за един час 
възлиза на £ 11, а тази стойност за 13 000 доброволно изработени часа годишно 
би била еквивалентна на £ 143 000. 

Разбира се, стойността на доброволните дейности далеч надхвърля всяко 
парично изчисление по отношение на положителното въздействие върху 
живота на хората. В едно свое изследване, направено в 101 центъра на местна 
власт, Университетът в Есекс отбелязва важността от работата на доброволците 
и фактът, че този вид дейност е ключов индикатор за качеството на живот и 
благосъстоянието на гражданите. Според този индикатор, град Честър е 
класиран на едно от първите места. 

Интересен факт е, че многообразието също е характерна черта на 
взаимодействието между неправителствените и общинските организации.  

Ето защо в крайна сметка неправителственият и общинският сектор са 
ключови партньори в организирането на Партньорството за Развитие на град 
Честър, в което публичните, частните, неправителствените и общинските 
организации работят заедно за подобряване на местните услуги. 

4.4. Изводи и приложими препоръки 

На практика във Великобритания се постига формирането на едно 
реално, специфично за всичките и области, сътрудничество и взаимодействие 
между всички организации (включително благотворителните и религиозните) 
и местните власти, на всички йерархични нива, с всички законови средства, за 
да се извлекат взаимни ползи, които всъщност трябва да допринесат за 
благоденствието и просперитета на цялото население. Постигането на 
всестранно партньорство, което няма един и същи модел във Великобритания, 
е заложено в държавната политика на страната т.е. то е инициирано от 
правителството чрез финансиране и развитие на местни партньорства, 



 

насърчаване включването на местните общности и разпространение на 
добрите практики сред проектите. Това политическо поведение се спазва и 
реализира още посредством използването на различни методи – като се 
започне от допитването до гражданите (чрез Фокус Групите например се 
идентифицират индикаторите за постигането и отчитането на напредък) и 
популяризирането на доброволческата дейност, и се стигне до делегирането на 
правомощия от централното ниво на управление към местните власти (така се 
засилва и ролята на междинното ниво на самоуправление и се постига 
автономност, което предполага по-лесните механизми на взаимодействие 
между НПО и власти). От друга страна активност се наблюдава у всички 
граждани. Така че, може да се обобщи, че съществуват условия за постигане на 
устойчиво развитие в партньорство. 

 

5. РУМЪНИЯ 
 Румъния е парламентарна република с двукамерен парламент: Сенат със 
137 члена и Камара на депутатите със 314 члена. 18 допълнителни места в 
Камарата на депутатите са запазени за представители, избрани от 18-те 
официално признати и регистрирани в Румъния малцинства. Парламентът 
има законодателна роля. Членовете на парламента се избират по 
пропорционалната избирателна система, с пряко и тайно гласуване. 
Избирателният праг за партии е 5% от общия брой подадени гласове. 
Парламентарните избори се провеждат на всеки 4 години Президентът на 
Румъния се избира с пряко гласуване на всеки 5 години по мажоритарната 
система, като за спечелил изборите се смята събралият на първия тур 50%+1 от 
гласовете на избирателите. В правомощията на президента е да определи 
кандидат за министър-председател след консултации с политическата партия, 
която има абсолютно мнозинство в парламента или, ако няма такава, с 
партиите, представени в парламента. След това министър-председателят на 
свой ред си избира министри, а съставът на правителството се подлага на 
одобрение от парламента. Правителството, заедно с президента представлява 
изпълнителната власт в държавата.  

 Съдебната власт се упражнява от Върховния съд и Върховния касационен 
съд, съвместно със съдилищата и апелативните съдилища. 

 Конституцията на Румъния, приета през 1991 г. и изменена през 2003 г., се 
основава на приетата през 1923 конституция на страната и тази на V-та 
Френска република. 

5.1. Общо описание на административно-териториалното 
устройство и месното самоуправление  

Румъния се разделя на области, градове и малки/селски общини, 
границите, на които се установяват със закон. Една област се състои от столица 
(център), няколко допълнителни градски общини, като всички градове и по-
малки общини влизат в териториалните граници на тази област. Някои 
градове са квалифицирани като градски общини. Въпреки че, разликата между 



 

градските общини и градовете все още не е определена от закон, а 
традиционно се основава на фактори като териториална площ, брой жители и 
историческо, социално, икономическо и културно значение. За разлика от 
градовете, градските общини (градовете с общински администрации) могат да 
имат подразделения (райони), във всеки от които се провеждат избори за 
Районни Съвети и кметове, с цел районите да се превърнат в полу-автономни 
административни единици. Едно или няколко села и селца могат да формират 
малка/селска община (commune).  

Още от 1998 г., Румъния се подразделя на 42 области (включително 
община Букурещ, която има статут на област), 262 на брой градове и 2 686 
малки общини. Териториалните граници на всяка област и големите и малки 
градове в нея, на малките/селски общини (communes) са определени от Закона 
за Местната Администрация. Малките/ селски общини (communes) обхващат 
13 000 села, с население повече от 5 000 души във всяко. Що се отнася до 
градовете – 80 са считани за градски общини, с население надвишаващо 18 000 
души; останалите 182 остават градове (без общински администрации), всеки с 
население между 5 до 40 хиляди души. 

Съгласно Румънското законодателство, малките общини, градовете, 
градските общини и областите са юридически лица (единици), които могат да 
притежават и разполагат с публична и частна собственост и имат пълната власт 
и отговорност за всичко, което се отнася до администрацията на местните 
публични интереси в поверената им със закон териториална единица. За да се 
осигури автономия на местно ниво, обществените власти в малките/селските 
общини, градовете и областите определят и одобряват бюджетните приходи и 
разходи и са упълномощени да установяват и събират местните данъци и 
такси.  



 

 
 

Статут на Столицата 

Понастоящем, столицата – Букурещ няма специален статут. Букурещ се 
различава от другите градски общини по това, че представлява и област (като 
административна единица) и по този начин местната власт се изразява на 
областно ниво, може да се сравни с властта на префекта. Община Букурещ 
избира ръководещ областен съвет и кмет, който се подпомага от 4 заместник-
кмета. В допълнение, всеки един от 6-те столични района избира местен съвет, 
кмет и 2 заместник-кмета.  

Областно делене 

Регионалната Политика в страната се определя от Зелена Книга за 
Регионална Политика в Румъния (Green Paper for Regional Policy in Romania), 
обнародвана от Румънското правителство и Европейската Комисия през 1997 г. 
Тя обозначава 8 макро-региона, като основни регионално-политически 
единици. Формирането на региони се използва като инструмент за развитие, 
който дава по-голяма гъвкавост отколкото административната структура. 
Регионите са очертани не на база на различията в тяхното развитие, а като 
потенциални функционални единици състоящи се от няколко области. Те се 
разделят на под-региони съобразно различни характеристики на собственото 
им развитие. 

 



 

 
 

Законът за Регионално Развитие от 1998 г. обуславя институционалната 
рамка, принципите, целите, правомощията и специфичните инструменти 
необходими за регионалното развитие. На национално ниво, Националният 
Съвет за Регионално Развитие (National Council for Regional Development (NCRD)) е 
оглавяван от Министър-председателя. Насърчаването и координирането на 
политиките за регионално развитие стават възможни благодарение на 
Агенцията за Регионално Развитие (Agency for Regional Development (NARD)) и се 
финансират от Националният Фонд за Регионално Развитие (National Fund for 
Regional Development (NFRD)). На регионално ниво, Съветът за Регионално 
Развитие (Council for Regional Development (CRD)) се състои от председателите на 
областните съвети и представителите на местните градски съвети. 

 

Структура на взимането на решения на местно ниво  

Месните власти на общинско ниво са общинският съвет - съвещателен 
орган и кметът – изпълнителна власт. И двамата са избират според закона за 
местните избори за мандат от 4 години. 

Всяка община има един кмет и един заместник-кмет. Въпреки това в 
областните градове и общините в област Букурещ има по два заместник–кмета, 
а в Община Букурещ има един кмет и четири заместник-кмета. Като глава на 
общината, кметът е отговорен пред общинския съвет за работата на местната 



 

администрация. Освен това, кметът представлява общината в отношенията й с 
други физически и юридически лица от страната и чужбина или съда. 

Кметът на Букурещ има следните права и задължения : 

 Да гарантира спазването на основните права и свободи на 
гражданите, спазването на конституцията, на законите, на 
указите на румънския президент, на постановленията на 
правителството, на различните документите издадени от 
министерствата и другите органи на държавната 
администрация и на решенията на окръжния съвет. 

 Да изпълнява решенията на общинския съвет и да информира 
префекта, ако смята, че някое от тях е отвъд правомощията на 
местната власт. 

 Да предлага на общинския съвет да бъде организиран референдум 
под даден въпрос, да организира подобно събитие по искане на 
съвета и да вземе необходимите мерки за тази цел.  

 Да прави отчети за икономическото и финансово състояние на 
общината пред общинския съвет. 

 Да изготвя проектобюджет и окончателното закриване на сметки и 
да ги представи за одобрение на общинския съвет.  

 Да упражнява правата и да гарантира изпълнението на всички 
задължения на общината.  

 Да взема мерки за предотвратяването или намаляването на 
последствията от катастрофи, епидемии и други заплахи за 
здравето и имуществото на жителите на общината, в 
сътрудничеството със специализираните държавни органи. 

 Да координира и контролира дейността на пазителите на 
обществения ред и сигурност. 

 Да следи за хигиената на обществените места и на хранителните 
продукти за продажба. 

 Да се осигури разработването на общия градоустройствен план. 
 Да изработи проект за структурата на общинската администрация 

и за нейното функциониране (организация на работата, брой 
на служители и размер на тяхното възнаграждение), който да 
бъде предоставен за одобрение на общинския съвет. Също така 
кметът назначава персонала на органите на местната власт с 
изключение на секретаря и следи изпълнението на работата му. 

 Да следи управлението на общинското имущество.  
 Да упражнява всякакви други правомощия предоставени му от 

общинския съвет. 

В рамките на закона кметът може да делегира правомощията си на 
заместник–кметовете, на секретаря на общинския съвет или на други 
длъжностни лица. 



 

Секретарят на общинския съвет има следните задължения: 

 Да присъства на заседанията на съвета.  
 Да координира и контролира дейността на правния отдел.  
 Да преглежда проекторешенията на съвета от правна гледна точка.  
 Да получава и разпределя кореспонденцията, да контролира от 

административна гледна точка работата на Съвета и да 
организира заседанията му. 

 Да подготвя документите, които трябва да обсъждани на съвета; да 
съобщава решенията на общинския съвет и директивите на 
кмета на съответните заинтересовани власти. 

 Да предоставя информация на обществеността за решенията и 
дискусиите от обществено значение. 

Префектът е този, който назначава секретаря на общинския съвет, а 
Отделът държавна администрация - този на областния съвет. Секретарят 
трябва да има правно образование или такова по публична администрация. 
Същото се отнася и за директорите на административния отдел, които може и 
да не са политически лица. Кметът има правомощието някои от задълженията 
на секретаря да ги делегира на ръководителя на административния отдел. 

Общинският съвет се състои от съветници избрани чрез преки избори. 
Техният брой се определя от префекта в зависимост от населението на 
общината и варира от 11 до 35. Единствено прави изключение общинският 
съвет на Букурещ, който се състои от 65 съветници. 

Общинският съвет е отговорен за всички въпроси от местен интерес и има 
следните права и задължения: 

 Да избира заместник-кметовете. 
 Да одобрява статута на общинския съвет, на база на насоките 

приети от правителството; 
 Да одобрява проучвания и прогнози за социално-икономическото 

развитие на общината. 
 По предложение на кмета, да определя организацията на 

публичната администрация и нейният персонал.  
 Да одобри местния бюджет и неговото изпълнение, кредитните 

трансфери, използването на бюджетните резерви, заемите и 
закриването на сметки.  

 Да определя местни данъци и специални данъци за определен 
период от време, в съответствие със закона. 

 Да администрира публичните и частни имоти, както и 
общинските фирми.  

 Да основава институции и икономически агенти от местен 
интерес.  

 Да взима решение за даването на концесия на търговски дружества 
на определени общински услуги. 



 

 да назначава и освобождава административните бордове на 
общинските компании и представителите на общинския съвет 
в търговските дружества местно значение, създадени с 
държавен капитал. 

 На всеки три месеца да преглежда отчетите на представители на 
държавата, заседаващи в борда на директорите на местни 
търговски компании. 

 Да осигури функционирането на услугите на общинската 
администрация, на градския транспорт, на общинските мрежи 
и институции, отнасящи се към образованието, на чистотата, на 
културата и на младежта. 

 Да извършва дела в полза на обществото. 
 Да осигурява извършването на общинските услуги в адекватен 

срок от време. 
 Да създава съоръжения за отдих и да гарантира предоставянето на 

възможности за научни, културни, спортни, художествени и 
други дейности.  

 Да се грижи за опазването на околната среда и за запазването на 
историческите и архитектурни паметници, както и на 
природните паркове и резервати.  

 Да прилага програми за социалната сигурност на гражданите  
 Да се гарантира свободната търговия и лоялната конкуренция и да 

стимулира свободните инициативи. 
 Да организира панаири, пазари и развлечения. 
 Да създава местни институции за благотворителност. 
 Да гарантира поддържането на обществения ред и спазването на 

основните права и свободи на гражданите.  
 Да предоставя титлата почетен Гражданин на граждани от 

Румъния и чужбина, които имат специални заслуги. 
 Да си сътрудничи с други общински съвети или икономически 

агенти от страната или от чужбина, с които има общи 
интереси.  

 Да упражнява други правомощия дадени му от закон или от 
статута на общината. 

 

Общинския съвет се събира един път месечно, когато кметът определи. 
Извънредни сесии могат да бъдат свикани винаги, когато е необходимо, по 
искане на кмета или на една трета от общинските съветниците. Дневният ред 
се съобщава не само на общинските съветници, но и на всички жители на 
общината чрез местната преса или чрез други средства за информация. 
Присъствието на заседанията на общинския съвет е задължително за всички 
общински съветници и при повече от две отсъствия на някой от тях той се 
наказва от съвета. Ако пък съветът няма необходимият кворум в продължение 



 

на три последователни събрания, то по закон съветът се саморазпуска. Това се 
съобщава на префектът и той свиква нови избори. 

Общинският съвет приема своите решения с обикновено мнозинство, 
освен когато по чрез решение на съвета се нареди нещо друго. Мнозинството 
на две трети от членовете на съвета е необходимо за решенията, свързани с 
местния бюджет, определянето на местните данъци, администрирането на 
общинските имоти, асоциирането с други съвети или икономически агенти от 
страната или от чужбина. Въпросите, свързани с частни лица, винаги трябва да 
се решават чрез тайно гласуване, както и всички други въпроси, за които 
съветът реши, че е това е необходимо.  

Проекторешения могат да бъдат предлагани от общинските съветници, 
както и от кмета. Вече приетите решения се подписват от председателя на 
съответната сесия на общинския съвет, от неговия секретар, след което се 
съобщават на кмета. Нормативните решенията на общинския съвет влизат в 
сила от датата им на публикуване, а решенията, засягащи частни лица – след 
съобщаването им на съответното засегнато лице. В териториите, в които има 
значителен брой малцинствено население, решенията трябва да се публикуват 
и на езика на неговия майчин език.  

С цел да се осигури независимо гласуване Законът за местната държавна 
администрация предвижда общинските съветници да не могат да бъдат 
преследвани в съда за казаното от тях в качеството им на съветници и за 
начина, по който гласуват. 

Законът за местната държавна администрация определя също така 
рамката за организацията на комисиите на общинския съвет. Уставите на 
областните и на общинските съвети, от своя страна, засягат следните теми: 

 Брой на комисиите; 
 Процедури за избор на членовете на комисиите; 
 Максимален брой на членовете на всяка комисия (обикновено от 

пет до седем); 
 Процедури за разрешаване на проблемите на общността в 

съответните комисии; 
 Процедури за докладване на общинския съвет на предложенията, 

решенията и исканията на комисиите; 

Общинският съвет определя кой комитет за каква сфера ще отговаря, а 
съветниците избират в кои от тях да участват. Броят и целите на комисиите се 
определят от всеки общински съвет. Например в община Букурещ има 10 
комисии, всяка, от които има от 6 до 20 члена – комисия по икономическите 
въпроси, комисия финансови въпроси и бюджет, комисия по обществено 
здраве и качество на живота и т.н. За сравнение общинският съвет на Брашов 
има 6 комисии с от 5 до 7 члена. Всяка комисия избира свой председател сред 
членовете си и назначава секретар.  

Местното самоуправление на ниво област е отговорно за координацията 
между общинските съвети действащи на неговата територия с цел постигане на 



 

услугите, които са от интерес за областта. Областният съвет се занимава с 
дейности, свързани с икономическото развитие на областта и определя 
основните насоки за пространственото планиране, за политиките за опазване 
на околната среда и за налагането на областните данъци. Също така, 
областният съвет предлага техническа, юридическа и друга помощ на 
общинските съвети, които са я поискали. По-конкретно, областният съвет има 
следните правомощия: 

 Да координира дейностите на общинските съвети с цел 
осигуряването на обществени услуги от общ интерес за 
областта; 

 Да организира и управлява обществените услуги, предлагани от 
областните власти; 

 Да анализира предложенията, направени от общините за 
икономическото развитие и опазването на околната среда в 
областта; 

 Да приема програми за социално-икономическото развитие на 
областта и да следи тяхното изпълнение; 

 Да приема бюджета на областта; 
 Да определя основните насоки за планиране на града/общината ; 
 Да управлява обществените и частните имоти в областта; 
 Да осигурява построяването, поддръжката, и модернизирането на 

областните и междуобластните пътища. 
 Да избира председател и заместник-председател сред членовете на 

областния съвет; 
 Да приема статута на областния съвет; 
 Да определя областните данъци; 
 Да решава дали е необходимо създаването на институции и 

икономически агенти от общ интерес за областта; да дава на 
концесия обществените услуги, предлагани от областта; 

 Във връзка с управлението на имущество от интерес за областта, за 
тази цел да назначава и освобождава от длъжност съвети на 
оторизирани представители на икономически агенти и да 
следи тяхната дейност на базата на тримесечни доклади; 

 Да установява насоки за работата на самоуправляващите се 
обществени компании и търговски компании; 

 Да създава социално-културни институции и институции за 
поддържане на чистотата и хигиената и да осигури нормалната 
им работа; 

  Да осигурява необходимите условия за провеждането на научни, 
културни, художествени, спортни и младежки мероприятия; 

 Да определя имената на улиците, пазарите и на други места от 
местно значение; 

 Да упражнява всякакви други правомощия дадени му по закон; 



 

Областният съвет е законодателният орган на областно ниво. Броят на 
областни съветници се определя от префект и зависи от населението на 
областта, като обикновено е между 37 и 45. Председателят, заместник 
председателят и пет до седемчленният постоянно действащ кабинет се избират 
от и сред членовете на съвета. Председателят и заместник-председателят имат 
изпълнителни функции, т.е. изпълняват решенията на съвета и са председател 
и заместник-председател на постоянно действащия му кабинет. Постоянно 
действащия кабинет на областния съвет от своя страна е отговорен за следното: 

 Да финализира проекторешенията, които ще се обсъждат и 
гласуват от съвета; 

 Да подготвя заседанията на съвета; 
 Да преценява кога е необходимо да се свика извънредно заседание 

на съвета и да го съобщава на председателя му; 
 Да подлага на гласуване устава на съвета; 
 Да установява необходимите мерки за изпълнението на решенията 

на областния съвет и да анализира напредъка на това 
изпълнение; 

Самото функциониране на Постоянно действащия кабинет на областния 
съвет се определя от устава на съвета. Секретарят на областния съвет е секретар 
и на кабинета. В заседанията на кабинета, могат да участват освен членовете му 
и префекта или някой негов заместник.  

Председателят на областния съвет , като глава на областната публична 
администрация е отговорен за работата на администрацията и представлява 
областта в отношенията й с други юридическите лица. Той има следните права 
и задължения: 

 Да председателства заседанията на областния съвет и на постоянно 
действащия кабинет; 

 Да осигури изпълнението на решенията на съвета; 
 Да поддържа дейностите на институции и самоуправляващи се 

компании от общ интерес за областта; 
 Да изпълнява правомощията, принадлежащи на областта като 

юридическо лице;  
 Да изпълнява длъжността на главен финансов отговорник по 

кредитите; 
 Да изработи проектобюджет на областта и окончателния 

финансов доклад и да ги подложи на гласуването на съвет; 
 Да назначава персонала на областната публична администрация; 
 Да представя годишни доклади на областния съвет за държавните 

и административни дейности и за социалното и икономическо 
състояние на областта. 

Освен изброените органи, всяка област има и административна комисия, 
която включва префекта (неин председател), председателя на областния съвет 



 

и кмета на областния град. Тази комисия съставя годишен план с основните 
проекти и дейности, които следва да бъдат изпълнени в областта и го съобщава 
на децентрализираните органи на държавната власт, както и на общинските и 
областни органи. Комисията се събира на всеки три месеца или при 
необходимост по нареждане на префекта или на председателя на областния 
съвет. На заседанието могат да присъстват всички кметове на общините, които 
се намират на територията на областта, както и други хора, чието присъствие е 
необходимо. Административната комисия поддържа обществените услуги, 
предоставяни от министерствата и областната публична администрация 

 Общинските и областни съвети обикновено се събират веднъж месечно, 
но могат да свикват и извънредни заседания в случай на спешност или на 
необходимост да се обсъдят специални въпроси. Всички заседания са публични 
и всеки гражданин може да се изкаже, ако съветът му разреши.  

Ако даден гражданин има проблем, който иска да представи пред съвета, 
първо трябва да мине през одобрението на компетентната комисия. Само в 
случай, че тя реши, че искането е основателно, то може да бъде допуснато пред 
съвета, в противен случай се препраща за разглеждане от отговорните за 
проблема общински служители. За разлика от заседанията на общинския съвет, 
заседанията на комисиите не са публични. 

Общинските съвети могат да организират публични изслушвания на 
проблемите на гражданите. Те могат да бъдат свиквани по инициатива на 
някой общински съветник или по решение на целия съвет. Имало е случай, 
когато управленския екип на общината е искал от общинския съвет да проведе 
такова публично изслушване.  

Кметът, заместник–кметът, секретарят на общинския съвет и неговият 
председател и заместник-председател имат предвидени часове за посещения на 
гражданите, на които изслушват техните искания, оплаквания, предложения и 
молби.  

Взаимодействието между държавния сектор и неправителствения 
сектор 

Още от средата на деветдесетте години взаимодействието между 
държавния сектор и неправителствения сектор се превръща в приоритет на 
румънските власти. Първият етап в тази насока беше създаването на структури 
за връзка с гражданското общество както на централно ниво, така и на местно. 
Също така в кабинета на президента, в министерски съвет и в парламента се 
създават отдели за работа с НПО.  

За разлика от централната власт, местното самоуправление сякаш по-
добре се възползва от настъпилите промени и веднага започна да изпълнява 
проекти в партньорство с НПО най-вече в случаите, когато финансирането е 
недостатъчно. Става въпрос най-вече за сферите на обучение на персонала на 
местните органи, на опазване на околната среда, на социалните грижи, на 
осигуряването на жилища на хората със специални нужди и на грижата за деца 
(най-вече сираци и бездомни деца). НПО оказаха значително влияние и върху 



 

обществените политики чрез предоставянето на консултантски услуги и чрез 
създаването на коалиции за провеждането на различни кампании. 

По същото време освен, че се развиват връзките между местната власт и 
гражданското общество се създават и редица асоциации на органите на 
местното самоуправление, които се превръщат в ключова връзка между 
централната и местната власт и във форум за разискване на общи интереси. 
Така например през 1992 г. се създава Федерацията на Градовете, в която 
всички общини членуват. В рамките на федерацията през 1998 се основава и 
Асоциацията на Секретарите на общински съвети и Асоциацията на 
икономическите директори на градовете. И в двата случая става въпрос за 
професионални организации, които се занимават със специфични въпроси, 
свързани с местното законодателство и икономическо управление. През 1993 г. 
се обособява като НПО Асоциацията на Румънските градове, в която членуват 
малките градове. През 1992 председателите на областните съвети също създават 
своя собствена асоциация, а през 1999 г. в следствие на разногласие между 
членовете й се появява Федерацията на областните съвети. 

5.2. Правомощия на местното самоуправление 

Форми на пряка демокрация 

Според румънските закони референдуми могат да се организират във 
връзка с всички въпроси, засягащи обществото като цяло. Нормите за 
провеждане на обществените допитвания чрез референдум се съдържат в 
закона за местната публична администрация, а процедурите за организиране 
на референдум на национално ниво се определят от Конституцията. 
Референдум може да се организира по искане на президента във връзка с 
въпрос засягащ националните интереси, като парламента е този, който има 
крайната дума. Референдумите могат да бъдат използвани и от местната власт 
във връзка одобряването или отхвърлянето на конкретни проекти и мерки. 

5.3. Изследвана добра практика  

Добра практика 1. Популяризиране на Закона за достъп до обществена 
информация на местно ниво 

Веднага след приемането на Закона за достъп до обществена информация 
през септември 2001 г. много от донорите, действащи на територията на 
Румъния, решиха да се заемат с популяризирането му на местно ниво. В тази 
връзка Програмата за развитие на ООН в сътрудничество с Асоциация Про-
Демокрация, Центърът за независима журналистика, Ирис център, Румънското 
Академично общество, Румънският Хелзинкски комитет и Transperancy 
International Румъния създаде проект, който беше изпълнен в пет области 
(Buzau, Prahova, Suceava, Valcea, Vrancea). Основната цел на проекта беше да се 
изгради капацитет сред организациите на гражданското общество за 
ефективно наблюдение на прилагането на Закона за достъп до обществена 
информация от институциите и за осигуряване на подкрепа при това 
прилагане. Освен това, увеличавайки капацитета на НПО, проектът спомогна и 
за улесняването и подобряването на взаимодействието между гражданите и 



 

органите на местната власт в рамките на Закона за достъп до обществена 
информация, както и за събирането и разпространението на обществена 
информация и за осигуряването на помощ и обучение на институциите на 
местно ниво. 

Конкретен резултат от дейностите на проекта са създадените пет ресурсни 
центъра и съвместната работа с местните заинтересовани страни като 
например Центърът за наблюдение на околната страна в планината Апушени 
в Бихор; Регионалният център за граждански инциативи в Бизау; Ресурсният 
център за НПО в Сучева; Ресурсният център за НПО в Ramnicu Valcea. Освен 
това беше пусната и Интернет страница, която да дава на хората достъп до 
публична информация и до източниците на тази информация. Като цяло, 
целта на инициативата на ПРООН беше да се увеличи прозрачността и 
отговорността в общественото пространство, т.к. това е проблем от огромна 
важност за Румъния. 

В тази връзка, съвместно с Transparency International Румъния и с 
USAID/GRASP ПРООН публикува Гид за Закона за достъп до обществена 
информация за граждани и чиновници на органите на местната власт. 1000 
копия от този гид бяха предоставени на органите на местното самоуправление, 
а през юни 2004 GRASP съвместно с местни подизпълнители, Transparency 
International Румъния и Центъра за независима журналистика организираха в 
Букурещ първото по рода си обучение, свързано със Закона за достъп до 
обществената информация и предназначено за държавни чиновници и 
журналисти. Това обучение събра Осемнадесет представители от Букурещ, 
Гюргю, Плоещ, Topoloveni, Питещи, Slobozia, Слатина, Balº, Александрия и 
тринадесет представители на медиите (вестници, радия, телевизии), които 
работиха заедно, с цел по-доброто разбиране на двете страни на процеса на 
обмен на публична информация. Участниците също така научиха как по-добре 
да обслужват гражданите. Поради успеха на тази инициатива, подобни 
обучения бяха проведени и в други румънски градове.  

 

Добра практика 2. „Изграждане на капацитет на местно ниво за 
внедряване на Местния дневен ред 21” 

В началото на 2000 г. ПРООН Румъния започна изпълнението на проекта 
„Изграждане на капацитет на местно ниво за внедряване на Местния дневен 
ред 21”, чиято основна цел беше напредъка на децентрализацията и участието 
на гражданското общество в местното самоуправление. Също така цел на 
проекта беше да повиши капацитета на местните власти при изготвянето на 
планове за развитие и да допринесе за изготвянето на национален дневен ред 
за устойчиво развитие чрез подготовката на стратегии за развитие и на местни 
планове за действие. Въпреки че проектът беше първоначално написан от 
ПРООН и организацията Капасити 21, в последствие привлече в изпълнението 
си и организации като DFID,WS Atkins, CIDA, IISD, Earth Council. 

Имайки предвид целите на проекта, за целеви групи бяха определени 
местните власти, НПО, младежките организации, синдикатите, висшите 



 

учебни заведения и други представители на гражданското общество. Първата 
инициатива в рамките на проекта беше провеждането в град Miercurea Ciuc на 
първия по рода си Форум за устойчиво развитие на местно ниво. Той събра 
заедно представители от различни румънски общини и на различни 
граждански организации и им позволи да дебатират, да сравнят гледните си 
точки и да обменят опита си в сферата на устойчивото развитие. Съвместната 
им работа доказа, че взаимодействието между органите на местната власт и 
гражданските организации е необходимо за постигането на по-добри и по-
адаптирани към нуждите на гражданите резултати. На края на форума беше 
приета и обща декларация между главните организатори на събитието: 
Румънската федерация на местните власти и Националният център за 
устойчиво развитие и това показа, че може да има общ език между общините и 
НПО и че те успешно могат да си сътрудничат.  

Въпреки позитивните резултати от организирания форум, останалите 
дейности предвидени от проекта показаха, че резултатите зависят много от 
самата община. Разбра се, че е необходима добре планирана кампания, за да се 
преодолее първоначалната пасивност на хората, както и за да може проектът да 
се адаптира към различните ситуации. Също така в началото беше трудно да се 
осигури участието на гражданските организации в проекта, които гледаха с 
голямо предубеждение на съвместната работа с местните власти, но постепенно 
условията за партньорство се подобриха. Освен това стана ясно и че проект, 
който включва широка гама от дейности, който прилага нови идеи и понятия, 
може да бъде успешен единствено, ако гражданските организации си 
сътрудничат с институции с опит и с които имат общи интереси.  

В рамките на проекта бяха изготвени и проекти на местен дневен ред. Те 
бяха широко разпространени чрез различните средства за комуникация и 
дадоха възможност на всички членове на заинтересованата община да изкажат 
своето мнение, идеи и конструктивни критики. Всички коментари и 
препоръки бяха взети предвид и всяка община, участваща в пилотния проект 
публикува и разпространи брошури, представящи подробности за Местния 
дневен ред 21 и за неговото внедряване територията й. Към тези брошури се 
приложи и въпросник за попълване, което беше още един, допълнителен 
източник на препоръки. Така, разработените във всяка община, участваща в 
инициативата, Местни планове за устойчиво развитие включиха стратегии за 
устойчиво развитие, планове за действие и примерни списъци с приоритетни 
проекти за изпълнение. Също така тези планове, резултат от съвместната 
работа между много различни участници, сред които най-вече представители 
на местните власти и НПО, се превърнаха в добър източник на информация за 
потенциални партньори като ЕС, Световната банка или USAID, т.к. дават един 
добър поглед върху нуждите на местното развитие.  

Освен разработването на планове за развитие Националният център за 
Устойчиво развитие предостави и техническа помощ на местните власти за 
изпълнението на някои от проектите определени от общността като 
приоритетни. Тази помощ включваше освен всичко друго и създаването на 
Публично-чатни партньорства и всичко, което свързано с това – документи, 



 

намирането на потенциални партньори, обществени поръчки и привличането 
на важни финансови институции. Едни от най-забележителните примери са: 

♦ Ремонт на водопроводната система в община Муреш 
♦ Ремонт на общинската болница в Търгу Муреш 
♦ Ремонт на общинската пречиствателна станция на отпадъчните води в 

Сигишора 

Виждайки обещаващите резултати от пилотния проект на ПРООН, 
Правителството на Румъния реши да продължи инициативата за Местния 
дневен ред 21 и в други 40 общини. 

 

Добра практика 3. GRASP - включване на гражданите във взимането на 
решения на местно ниво 

През 2002 г. USAID Румъния създаде инициативата GRASP като средство 
за помощ в процеса на децентрализация и за подкрепа на местните власти. За 
тази цел един от фокусите на инициативата беше включването на гражданите 
във взимането на решения на местно ниво. 

В Румъния приходите на общините идват от местните данъци и поради 
тази причина при изготвянето на общинския бюджет закона задължава 
местните власти да организират обществените обсъждания с участието на 
заинтересованите граждани. Въпреки това, откакто тази демократична 
възможност е предоставена на общините, те никога не са се възползвали от нея, 
нито при изготвянето на бюджета, нито при определянето на приоритетите на 
общината. Също така никога не се е организирал местен референдум по 
въпроси от всеобщ интерес.  

В тази връзка с помоща на USAID и сътрудничеството на местните власти 
и гражданските организации бяха организирани 22 публични обсъждания за 
обсъждането на проектобюджетите за 2004 на включените в проекта общини, в 
които взеха участие повече от 1000 граждани. На всяко обсъждане висши 
служители на местната власт представяха на гражданите плановете за 
следващата бюджетна година, а те от своя страна даваха своите мнения и 
предложения относно предвидените разходи и възможните източници за 
финансиране. За да могат да се подготвят, участниците в инициативата 
получиха брошурата „Бюджетът накратко”, представяща общо за тяхната 
община как се предвижда да бъдат изхарчени бюджетните пари и как ще се 
финансират предвидените разходи. Освен това 700 плаката бяха разлепени в 
общините, участващи в проекта и местните медии информираха непрестанно 
гражданите за провеждането на обществените обсъждания.  

След провеждането на 22-те публични обсъждания, за всяко едно от тях 
беше изготвен доклад, съдържащ и мненията и предложенията на гражданите 
за по-ефективно използване на общинския бюджет. Основните получатели на 
тези доклади бяха общинските съвети, т.к. те са тези които гласуват общинския 
бюджет. Те обаче предизвикаха и организирането на допълнителни срещи с 
гражданите, на които се обясниха по-подробно някои от предвидените 



 

разходи. Освен това докладите и записаните в тях предложения накараха по-
голямата част от кметовете да променят плановете си за разходване на 
общинските средства. 

Така започналият в рамките на проекта демократичен процес бързо даде 
своите резултати. Висшите служители на местната власт се съгласиха с повечето 
от препоръките на гражданите и постепенно отпуснаха средства за правна 
помощ и за инфраструктурни промени, както бяха поискали гражданите. 
Освен това деветнадесет кмета пренасочиха средства, за да отговорят на 
нуждите на гражданите, като това включва осигуряване на допълнителни 
средства за културни дейности, за ремонта на пътната мрежа и др. 

Всички участници в проекта го оцениха положително и поискаха 
инициативата да се повтори и през следващите години. Освен това кметовете се 
съгласиха да публикуват крайния общински бюджет, като отбележат за кои 
точки са резултат на гражданското участие.  

5.4. Изводи и приложими препоръки 

Изследваните практики демонстрират, че с повишаване капацитета на 
неправителствените организации, както и на институциите на местно ниво 
(основно чрез осигуряване на помощ и различни видове обучения) се 
подобрява взаимодействието между гражданите и местните власти. Постига се 
информираност на заинтересованите страни (особено след популяризиране на 
Закона за достъп до обществена информация), поражда се креативност и се 
създава прозрачност и нагласа за поемане на отговорност в общественото 
пространство. Освен това се създават традиции в начина на взаимодействие 
между ГО, гражданите и местните власти, които на практика представляват 
възникването на партньорство и изясняването на механизмите (силните и 
слабите страни) на координация и сътрудничество. Чрез изграждане на по-
голям капацитет на местно ниво се постига напредък по отношение на 
децентрализацията и участието/включването на ГО в местното 
самоуправление. Възниква усещане за ангажимент, за участие от страна на 
гражданите. Това води до съвместно изготвяне, по демократичен начин, на 
план за устойчиво развитие. От страна на ГО се забелязва преодоляване на 
съществуващата предубеденост във взаимодействието с местните власти, което 
води до създаване/изграждане на добри практики от реализирани 
партньорски проекти и постигане на конструктивност и напредък. 
Демократичният процес бързо дава резултати. Постига се съгласие между 
гражданите и местната администрация – определени ресурси се пренасочват с 
цел задоволяване нуждите на обществото. 

Основно заключение от анализираните практики е, че с увеличаване на 
капацитета на местните власти и ГО се повишава ефективността на 
гражданското участие в различните форми на взаимодействие.  

Участието на експерти по конкретни въпроси свързани със съвместното 
планиране е много важно условие за постигане на просперитет.  



 

Препоръчва се засилване на междинното ниво на управление, което да 
придаде още по-голяма автономност на местните власти, свобода в 
инициативите и съответно – добра резултатност от сътрудничеството с ГО и 
гражданите. 



 

V. Обобщение на изводите и анализа 
 

Още от края на комунистическия режим в страните от Централна и източна 
Европа се забелязва възникване на граждански организации, като голяма част 
от тях работят главно в сферата на опазването на околната среда. Впоследствие 
те се превръщат в сериозни и влиятелни граждански структури, които 
подтикват самите граждани към участие във взимането на решения. Това 
предхожда взаимодействието между НПО и местните власти, което 
наблюдаваме днес.  

Във Франция, според описаните практики, районните младежки съвети, които 
имат консултативни и активни функции, и кварталните съвети, които са 
свързващото звено между районната администрация и районните общински 
съветници и жителите на квартала, представят други начини на партньорство 
между гражданските организации и местните власти. При това те се 
инициират от общинската администрация. 

В Германия моделите на участие на гражданите във взимането на решения са 
дискусии, граждански състезания и ученически игри, събрания за обсъждане 
на планиране в различни сфери. Службата за  Гражданско участие е друг 
модел за насърчаване инициативите и взаимодействието с гражданите. Тя се 
финансира изключително от общината и представлява институцията, която се 
характеризира с ролята си на мост между администрация и граждани. 
Методите за включването на гражданите са най-различни – запитвания чрез 
въпросници, изпратени по пощата, информационни обиколки и семинари на 
място, участие чрез модерирана интернет платформа, провеждане на фокус 
групи и др. 

Що се касае до Великобритания, един от методите за консултиране/ допитване 
до гражданите (в Германия този метод съществува също), а и за осъществяване 
на тяхното участие в процеса на взимане на решения е провеждането на Фокус 
групите. Тук трябва да се отбележи още, че Местното Стратегическо 
партньорство или партньорството между всички видове организации 
(правителствени или не) и гражданите е залегнало в политиките на страната, 
т.е. неговата ефективност е осъзната на всички нива. Примерът за ползата от 
доброволческите дейности също изисква внимание. 

В Румънската държава се наблюдава стремеж към увеличаване на капацитета 
на НПО и местната администрация. Така се постига напредък по отношение на 
участието/включването на граждански организации в местното 
самоуправление. Създават се добри практики от съвместно (между 
гражданските организации и местните власти) изпълнение на проекти, 
възниква взаимодействие породено от общи интереси. Пример за това са 
сътрудничеството свързано с популяризирането на Закона за достъп до 
обществена информация (по проекта се създават пет ресурсни центъра), 
инициативите, свързани с разработване на Местни планове за устойчиво 
развитие и създаването на Публично-чатни партньорства, организирането на 
публични обсъждания на проектобюджетите и др. 



 

 

В изследваните страни, има разлики само във формите и нивата на проявление 
на взаимодействие между структурите на гражданското общество и органите 
на местното самоуправление и местната администрация. Това, което е общо 
валидно за всички страни, засегнати в анализа е смисълът и целите на 
взаимодействието - осъществяването на демократично и прозрачно управление 
в полза на гражданите. 

За да се видят тези разлики, по вертикалата – може да се изобрази различната 
степен в развитието на това демократично явление в описаните държави, а по 
хоризонталата широкия спектър от фактори , които обуславят самото развитие. 
А именно – географско разположение, исторически опит, политически и 
икономически интереси, форми на държавно управление и териториално-
административно деление, културно-историческо наследство и т.н. (фактори, 
които формират манталитета на различните нации). Точките, които 
теоретично обединяват вертикалата и хоризонталата, всъщност изобразяват 
различните (а понякога и идентичните) форми и нива на взаимодействие 
между гражданските организации , гражданите и местните власти.  

Като цяло се забелязва естествен стремеж към постигане на демократично 
взаимодействие (ефективно партньорство за устойчиво развитие между НПО, 
граждани и местни власти) в така разнородните по своите признаци държави. 
Ключовият индикатор за реализирането му се крие във времето. 

 


